
కశకారతటదేశము _ _పజలు 

ఆనే శీర్షికలోని డాక్టర్ రంధావా (వాపిన “పూల 
చెట్లు” అనే పుస్తకం సామాన్యపాఠకులను ఉద్దేశించి 
(వానినది. 

డాక్టర్ రంధావా శాప్రీయవిజ్ఞానాన్ని కళాకిరుచితో 

నమ్మి _(శితంచేసిన అసాధారణవ్య కి. ఇంత (కితం 

_వాసిన మంచిసీటివై పు న్తకానికి వీదికి డాక్త రేట్ 

వచ్చింది. 

భారత సాంస్కృతిక సం(పడాయం, సౌందర్య 

పిపాస వీరికి కళలపై. సంస్కృతిపై. ఆసక్తి 

కల్పించింది. ఇప్పుటిదాకా వీరు ఇంగ్నీమ, వాంద్, 
పంజావీలలో విభిన్నగాస్తీయవిషయాలపై. కళలపై 

80 పుస్తకాలు _వాశారు. పహోాడీమీనియేదర్ చితా 

అపై వీరి పుస్రకం ఆరంగంలో అతి పామాణిక 

మైనది. 

భారత వ్యవసాయ సాహిత్యాభివుద్దికి వీరెంతో 
తోడ్పడ్డారు. భారత వ్యవసాయ పరిళోధనాసమితి 
ఉపాధ్యకులుగా. వీరొక సాంకేతికపు నకపరంపరను 

సామాన్వులకోసం ఆరంభించారు. వాటిలో ఏభిన్న 

వ్యవసాయ శాఖలపై పు _స్తకాలున్నవి. 

ఈ పూలచెట్ల పె పుస్తకం వారి వృ తపరిజ్ఞాన- 
pr. 

ఆధిక్యాన్ని, _(పకృతి_పేమను వేనోళ్ళ చాటుతుంది. 



& గ్ల 



ఈపున్తక(శేణి గౌరవ సంపాదక సమితి 
(వీధాన నంపాదవడు : 

డా॥ వీ. వి. కేస్కర్ 

వ్యవసాయము = సన్యశాస్త్రము 

డా॥ ఎమ్. యస్. రంధావా, ఉపాధ్యక్షులు, 

పంజాబు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయము, 

లూధియానా, 

డా॥ వి. పి, పాల్, డెరెకర్ జనరల్, భార 

తీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, 

న్యూఢిల్లీ. 

సంస్కృతి 

శ్రీ ఏ. ఘోష్, రివర్స్ డైరెక్టర్ జనరల్, 
భారత దేశ పురాతత్వశాస్త్రశాఖ, న్యూఢిల్లీ, 

(శ్రీ ఉమాశంకర్ జోషి, ఉపాధ్యకులు, 

గుజరాత్ విశ్వవిద్యాలయము, అహమ్మ 

దాబాదు. 

భూగోళశాస్త్రం 

డా॥ ఎస్. పి. ఛటర్జీ, డైరెక్టర్, భారతీయ 

'దేశపట సంస్థ, కలక తా. 

డా॥ జార్జి కురియన్, మాజీ భూగోళ శాస్తా) 

చార్యులు, మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము, 

మదరాసు... 

భూగర్భశాస్త్రం 

(శ్రీ సి, ఆర్. కృష్ణారావు, రి-పెర్ట్ డైరెక్టర్ 
జనరల్ ఆఫ్ ఆబ్బర్వేటీస్, భారత (ప్రభు 
త్వము, న్యూ ఢిల్లీ, 

శ్రీ ఎస్. బాను, ర్వికెర్డ్ డై రెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ 

ఆద్దిర్వేటరీస్, మాజీ కోళాధిపతి, భారత 

జాతీయ విజ్ఞానశాస్త్ర సంస్థ, న్యూఢిల్లీ. 

సాంఘికశాస్త్రం; సాంఘిక విజ్ఞానము 

ఆచార్య నిర్మల్ కుమార్ బోస్, రిటైర్డ్ కమీ 

షనర్, ఆదిమజాతుల, ఆదిమవాసులశాఖ, 

న్యూఢిల్లీ. 

ఆచార్య వి. కె. ఎన్. మీనన్, మాజీ డైరె 
కర్, ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ అఫ్ 

పబ్లిక్ ఎడ్మిని స్టేషన్, న్యూఢిల్లీ. 

డా॥ ఎస్. ఎమ్. కశ్రే, రిటైర్డ్ డై రెక్టర్, 
దక్కను కళాశాల, పోన్లు గాడ్యుయేటు 

& రినెర్చి ఇన్ స్టిట్యూట్, పూనా. 

ఆచార్య వ. కె. గోకక్, డై రెక్టర్, ఇండియన్ 

ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్వాన్స్డ్ స్పడీ,నిమ్లా. 

జంతు శాస్త్రం 

డా॥ ఎమ్. ఎల్. రూన్వాల్, మాదీ ఉపా 

ధ్యక్షులు, జోధ్పూర్ విశ్వవిద్యాలయం, 
జోర్ పూర్. 

డా॥ సలీమ్ ఆలీ, ఉపాధ్యకులు, బాంబే 

నేచురల్ హిస్టరీ సొనైెటీ, బొంబాయి. 

ఆదార్య వి, ఆర్. శేషాచార్, జంతుళాస్త్ర 

శానాధ్యరులు, ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయము, 

ఢిలీ. 



భారత దేశము __ (పజలు 
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రచన : 

డాక్టరు ఎమ్. ఎస్, రంధావా 

అనువాదము ; 

విద్వాన్ విశ్వం 

డ్ షనల్ బుక్ (టస్స్, ఇండియో 

 న్మ్యూఫిల్లీ 
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© Dr. M. §. Randhawi 
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డిసి బ్యూటర్చు : 

ఆంధ్నపదేక్ బుక్ దిస్టిబ్యూటర్సు 
రాష్ట్రోవతి లోడ్లు, సికిం డాబాడు. 

FLOWERING TREES (Telugu) 

FUBLINKEED BY TRE DIRECTOR, NATIONAL ROOK TRUST, INDIA, NEW DELMI-16, 
AND PRINTED AT TREEDON Yaa, 1884, THIRUVOTMIYUR AION ROAD, MaDRAs-2 1. 



కీర్రిక్ర 

మనదేశాన్నిగూర్చి అందలి కొండలు, నదులు, నేల, ఖనిజాలు, సంటలు, 

పకులు, జంతువులు, చెట్లు = వీటినిగూర్చి మనవారికి పరిజ్ఞానం చాలా తక్కువ, 

ఇందకు కొంతవరకు కరణం వాటినిగురించిన పుస్తకాలు లేకపోవడం, ఆ సంగతి 

(గహించడంవల్లనే “భారతదేశము _ (పజలు" అన్న ఈ (గంథపరం 

సరకు ఒక పథకం వేశాము. ఈవిషయాన్ని తొలిసారిగా నేను 180? లో 
(పధాని నెహూకు తెలియజేశాను. మనసారా ఆయన దీనికీ అనుమతించి, దీనిని 
మరింత నమ(గం చేయడానికి చాలా సలహాోలనిచ్చారు. భారతదేశాన్ని గూర్చిన 

అలాంటి (గంథపరంపర ఈ దేశాన్నిగూరి,న వివిధ విభిన్న అంళాలగూర్చిన 

శాశ్యత గంథ భాండారం కాగలదని, నున విద్యాజ్ఞాన్నపగతికి దోహదం జేయ 

గలదని ఆయన భావించారు. 

ఈ (గంథపరంపరలో దేశానికిసందింధించిన ఆన్నివిషయాలను వివరించడం 

జరుగుతుంది. భూగోళం, భూగర్భళాస్త్రం, వృక్షళాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం, వ్యవ 

సాయం, ఆదిమానవ జీననగతి, నంస్కృృతి, భాష వగైరాలన్నీ ఇందులోకి 

వసాయి, భారత దేశంగూర్చిన సమ్మగ (గంథ భాండారాన్ని నృష్టించడం దీని 

అంతిమలక్ష్యీం,. వివిధశాఖలపై సండితులై నవారితో ఈ పున్తకాలు (వాయుంచ 

డానికి కృషిచేశాము. మామూలు విద్యావంతులకు సులువుగా అర్హమయ్యేలాగున 

వీనిని వాయించడానికి నర్వ(పయత్నాలు చేస్తున్నాము. భారత దేశానికి చెందిన అనేక 
అంళాలపై సరిఅయిన పరిజ్ఞానం ఆయా అంశాలలో (పవీణులుకొని మామూలు 

పౌఠకులకు _ సులువుగా ఆ అంశాలను తెలుసుకొనగొరే పాఠకులకు సమకూర్చ్ 
డమే దీని ఆశయం, 

ఈ పథకంలోని నిపుణులయినవారి సాయం, ఆ యా శాఖలలో (పవీణులై న 

శాస్రజ్ఞాల సాయం మాకు లభించడమూ అదృష్టం. వరి సహకారమే రేకపోతే 

ఈ (గంథపరంపరను (పచురించే ఏర్పాటే సాధ్యమ న్యుది కాదు. మామూలు 

పాఠకసహాయార్థం వీనిని తయారుచెయ్యడంలో మాకు తోడ్పడిన గొరచ నంపాధ 

కులకు = ఆయా శాఖలలో నిప్పణులై నవారికి మేము కృతజ్ఞాలం. 



vi సీథిక 

ఈ (గంథపరంపరలో ఇది మొదటిది ఈ కాఖలో డాక్టర్ రంధావా అదికారం 

కల (వవీణుడు - ఈసంగతి దేశం గురించే ఉన్నది. వ్యవసాయపరికోధనకు 
చెందిన భారతసమితికి ఈయన ఆయిదేళ్లు ఉపాధ్యక్షులుగా (ఉన్నారు. (ప్రణాళికా 
నంఘూనికి చెందిన శాతీయవనరుల సమితికి మూడేళ్ళు సలహాదారుగా ఉన్నారు. 

భారత (పభుత్వం వ్యవసాయ మం(తిత్వశాఖలో రెండేళ్లు (పత్యేక కార్యదర్శిగా 

ఉన్నారు. తోట పెంపకంగూర్చి ఆయన చేపినకృషి ఆపారం, ఎవరూ పట్టించు 
కోక వెనుకబడిపోయిన అలంకార వృక్షోద్యానాలవిషయంలో (పాముథ్యాన్నిచ్చిన 
మొదటివా రాయన. ఈయన వేసినపథకం ఈవిషయంలో కుతూహలాన్ని పునరు 
జ్లీవింప జేసింది. వ్యవసాయాన్నిగూర్చి చెట్ల పెంపకంగూర్చి పు _న్తకౌలు (వాయ 
డంలో దారిచూపినవారీయన. పంటలమీద, పళ్ళ చెట్ల మీద ఎన్నోపు స్తకాలు, 
కరపత్రాలు ఆయన (వ్రాశారు. అవిష్పుడు (పపిద్ధమైనవి. 

భారత దేశంలో సామాన్యంగా కవిపించే పూలచెట్లనుగూర్చిన వర్గనమాాత్ర మే 
కాక, ఈ పున్తకం ఇళ్ళను. నగరాలను (పకృతి పరిసరాలకు అనుగుణంగా ఎలా 
మలచుకోవాలోకూడా చెపుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన భావాలు ఆయన చాలా 
ఏళ్ల పరిశీలనవల్ల తేలినవి ; చండీగఢ్లో ప్రయోగించి చూచినవి. ఆక్కడ 
ఈ (గ్రంథకర్త, “లాండ్ స్కేప్ కమిటీ చైర్మన్” గాను, “చీఫ్ కమిషనర్"గాను 
ఉండేవారు. 

ఈ పుస్తకం ఎంతగా పాఠకుల నాకర్షి ంచిందో తొల్నిప్రచురణ త్వరగా 
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కృతజ్ఞతలు 

ఈ (కిందివారి నహాయ నహకారాలకు (పచురణక రలు 

కృత జ్ఞాలు. 

(శ్రీ ఆర్. యన్. పార్కర్ ““Cంmుmయంn Indian 

Trees” అనే పుస్తకంలోని (థ్రీ గంగాపింగ్ రేఖాదితా 

లను ఉపయోగించుకో నిచ్చినందుకు ; 

కొన్ని శకఖాచితాలు “బొటానికల్ నర్వే ఆఫ్ 
ఇండియ” (కలక త్త) డెరెకర్ డకర్ హోెన్. సొంతపొ 

లీ యా లు లు 

గారికి ; 

వరచితాల బ్రాకులనన్నింటిని ఇచ్చినందుకు న్యూ డిలీ 
(> na య 

లోని “ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అ(గికల్చరల్ రిసెర్చి” 

వారికి ; 

చిత్రరచనకుగాను పై సంస్థ కళాదర్శకుడు (శ్రీ యన్, 

యస్. దిష్గారికి ; 
లు 

అన్నిటా సహకార మిచ్చినందుకుగాను న్ సంస్థకు 

చెంపన శీ) దలిత్ సింగ్కు. 





అధ్యాయం | 

దేశాన్ని సుందర తరంచేసే వథకం 

ఒక దేశం నుమ్షగా, సమంగా అభివృద్దిచెందాలం టే భౌతిక సంవ త్తి అవనరమే- 

సందేహం లేదు. కాని, సుందరమైన పరిసరనంపదకూడా అంతగానూ అవ 
సరం. పరినరాలను అందంగా రూపొందించడంలో, ఆక్కడ నివసించేవారి 

మనసును సున్నితంచేయడంలో రంగురంగుల చెట్లు, పూలు అతి (ప్రముఖ 
పాత్రను నిర్వహిస్తాయి. 

దేశాన్ని సుందరతరంచేసే ఆశయంతో చెట్లను పుట్టలను, మృగ సంతతిని 
పెంచేందుకు ఒక పథకం అవసరం. 

ఇది అటు జంతుశాస్హానికి, ఇటు వృక్షశాస్తా9నికికూడా చెందినట్లిఏ. కళాత్మ 

కంగా మృగ వృక్షపోషణం దీని ఆంతర్యం. అలంకార పుష్పవృకొలను సట్టణాల 

బాటలలో, ఉద్యానాలలో, దిహిరంగస్థలాలలో, భవనాల ఆవరణలలో నాటడం, 

సాధుమృగాలను పోషించేందుకై జాతీ యోద్యానాలను, పక్షీ సమ్మాశయాలను నెల 

కొల్పడం ఇవి ఈ పథకానికి చెందినవే. మనదేశానికి చెందినంతవరకు జీవ 
సౌందర్య (పణాళిక ఇలా ఉండాలి, మన (గామసీమలలో పట్టణాలలో కొన్ని ఎన్ని 

కైన పూలచెట్లను నాటడాన్ని (ప్రోత్సహించాలి. ఎవరికీ చెడుగుచేయని పు 
సక్షాదులను కాపాడాలి. అందుకు ఆడవిబాతులు. సారససకులు వగిరాల సంరక్ష 

ణకు సరస్సులను పక్షీ శరణాలయాలాగా (పకటించాలి. కనులవండువుచేసే 

జింకలు, దుప్పులు వగైె రాలకై మన పట్టణాలవరిసరాలలో జాతీయోద్యానాలు 

నిర్మించాలి. ఈ మృగాల నిప్పుడు విర్ణయగా నిర్మూలించి వే స్తున్నారు. 
అందంగా వనాంతరాలను వేయడంకూడా జీవసౌందర్యసథకంలో భాగమే. 

దానిని మరింత విశాలమైన అర్హంలో వాడినప్పటిమాచే ఇది. కొంతకాలందాకా 

ఒక నిర్దిష్టవిధానాన్ని అనుసరించి గట్టిగా కృషిచే స్తే ఈ _ప్రణాళక్కక్రిందకు దేశాన్ని 
వూ గిగా తీసుకొనిరావచ్చును. ఆ (ప్రణాళికా కర్త గొన్ప కళాకారుడు. యావత్ 
భారతం అతనికి బొమ్మ గీయవలసిన పటం. పూలచెట్లు అతని రంగులు. పరిసర 



2 పూలచెట్లు 

(పకృతి నతడు కను చెదరించే నీలం, పసుపు, ఊదా, ఎరుపు, గులాబిరంగు = 

మొదలై నవాటితో చిితిస్తాడు. నీలిపూలుపూసే నీలి సుంకేసల చెట్లను, పసుపు 

పూలుపూసే రేలచెట్లను, నారింజరంగు పూల సీమసు౦ కేసల చెట్లను, లోహిత 

నుమాల కీలిబిలిచెట్ల ను, ఎ(రటిపూల (పవాళ తరువులు, లేత ఎ[రటిపూల ఎర 

మద్దిచెట్లు - ఇలాంటి రంగుముద్దలతో అతను బాటల్నపక్కలను, రైల్వేస్టేషన్ల ను. 

కాలువగట్ల ను, ఇళ్ళ ఆవరణాలలో చిత్రీకరిసాడు. ఆలా కనుల కింపైన వర్గ 

లేపనంతో (పకృతిపరినరాలను చిత్రంలా రూపొందిస్తాడు. 

పంచవర (పణాళికలవిజయంతో భారతీయులకు (ప్రణాళికలసంగతి తెలియ 
వచ్చినది. వతు ఈ శకమే (పశాళికల శకం. తోచినది చేయడం, అయినప్పటికి 

Maes పద్దతిలో ఏ పథకము లేని - కేవలం పోటికి = పై ఆధారపడిన 

ఆర్థిక విధానం (పమాదకరమని, దండుగ మాదిదని విజ్ఞాలంతా (గహించారు. ఆనూ 

చారంగా వస్తున్న పద్ధతి అది. ఇప్పుడు (ప్రపంచ (పజలంతా రానున్న తరాలను 

గూర్చి ఆలోచించడం ఆరంభించారు. ఇది శాస్త్రీయం గనుక వివేకవంతులకు 
నచ్చుతుంది. వెనుకబడినదేశంలో సంపత్తిని, అవకాశాలను గబగబా పెంచు 
కునేందుకు అనువైన డిది. జీవళాస్త్రజ్ఞునికి (పణాశికారీతి కొ త్తదికాదు. చెట్టు 

చేమలను, పళుపక్ష్యాదులను అతను వర్షీకరిస్తాడు. వాటివాటి వంశాలను, జాతులను 
వింగడించి గందరగోళంగా ఉన్నదానిని ఒక పద్దతిలో ఆమదుతాడు. కారిట్ 

విన్నాస్ నిజంగా ఒక గొప్ప (పణాళికాక ర్త కనుకనే ఆయోమయాన్ని తొలగించి 

జీవశాస్త్రంలో ఒక నిర్తిష్టపద్దతిని (ప్రదేశ పెట్టాగు. 

అలా ఒకవద్ధతిలో అన్నిటిని అమర్చే జీవళా స్త్రజ్ఞుని రీతిని అనుదిన జీవనం 

లోనికి అనువ ర్హింపజేసేదే మన జీవసౌందర్య (పణాళిక. సాంఘిక ఆర్థిక (ప్రణాళి 
కలలాంటిదే ఇదిన్నీ. మన పరిశ్రమలను, వ్యవసాయాన్ని ఒక సథకంమేరకు 

దిద్దుకుంటున్న టై మన పరిసరాలకుచందన పథకాన్ని గమనించకుండా ఉండలేము. 

తోచిసట్లుచేసినా కొందరి కృషిమూలంగా యాద్భచ్చికంగా ఏదో ఒక సుందర 

చితం రూపొందవచ్చును. ఆది సౌందర్యపథకం అనలేము, “తన ఇచ్చవచ్చినట్టు 

పెరిగినదానిలోనూ ఏదో ఒకరూపం రూపు దిద్దుకొన్నా ఆది పథకంక్రిందికి రాదు. 
బుద్ధిపూర్వకంగా వర్గీకరించినది, రూపొందినదిమా(త్రమే (ప్రణాళిక అని (ప్రొఫెనర్ 
ఆబర్ (కోంగీ' అభీవర్తించారు. 
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రెండువందలయేళ్ళ [కిందటివరకు యూరోపులోనూ, వందయేళ్ళనాటివరకు 

మనదేశంలోనూ, పర్వతాలు, సరస్సులు, వన వనాంతరాలు వీనినిచూచి సామా 
న్యులు బెదిరిపోయేవారు. అవేవో దారుణమైన వనుకొనేవారు. ఈ ఇర వై యవ 

శతాబ్దిలో నే విద్యావంతులు గిరిదరీగహన కాననాలను, వాని సౌందర్యాన్నిచూచి 

అభిమానించసాగారు. (పకృతి సౌందర్యపిపాసను కలిగించినందుకు విద్యాసంతులు 

వర్త్స్వర్తుకు చాలా బుణపడియున్నారు. కొంతమందిలో విచక్షణాశూన్యమైన, 

ఆశా స్రీయమైన (పకృతి పేను ఉంటుంది. తమ ఆవరణలలో పూలుపూసేచెట్లను 

నాటుకో లేనివారు కొండలమీద అల్లి బిల్లి గానున్న సుమతరుపాళినిచూచి పరవశించి 

పోతారు. అయితే నేనేదో మన పెరటి పూలచెట్లతో పోల్చి హిమాలయాలలో 
దేవదారుదుమ ళోభను తీసి పార వేస్తున్నా ననుకోకూడదు. అది నా ఉదేశంకాదు. 
అంతేకాదు, ఆ సుస్నిగ్ధ హిమగిరిదరులపె ఆ చెట్లనే ఒకపద్దతిలో వే స్తే మరింత 
మనోజ్ఞంగా ఉంటుందనే నా భావం. (పకృతిసిద్దమైనవానిక౦ టె అలా సృష్టించి 

నది అతి మనోహరంగా ఉండగలదు. మనిషి మార్చని ప్రకృతి ఎటుదిడితే అటు 

పెరిగి అయోమయంగా ఉఫటుంది. అతను నిరంతరం (పకృతితో పోరాటం 

సాగిస్తున్నాడు. థాసి'ని క సిర్తిష్టపద్దతిలో ఆమర్చడానికి తంటాలు పడుతున్నాడు. 

మానవుడు అడవులను చదునుచెసాడు. వీళ్ళను సాగుచెస్తాడు. నదులను మళ్ళి 

సాడు. పంటకాలువలను త్రవ్వుతాడు. కరకట్రలను కడతాడు. ఊపషరక్షేతాలను 

ఉద్యానవనాలుగా మారునాడు. ఒక్కొక్క చోట ఇహ్రైరాజ్యంగా అదుపులేని అవక 

తవకపనులతో అతను కృతిని వికృతపరచిసప్పటికీ ఇతరంగా అతను [ సకృతి 
సుందరతకు మెరుగులు దిద్దుతాడు. (ఫ్రాన్సులో బాటల కటునిటునున్న తరుపాళిని, 

రై౯ (దాక్షపందిళ్ళను, డచ్చిలో ట్యూూలిప్ తోటలను, రౌళ్ళీర్ కుంకుమ పూ మైదా 

నాలను, ఇంగ్లాండు (గామసీమలలోని కంచెల అంచులనూ చూచినవా రెవ్వరూ 

వాని సౌందర్యాన్ని అభినందించకుండా ఉండగలరా ? ఇంగ్లాండు పల్లె పట్టుల “ం౦ద 

చందాలను మెచ్చుకొనేవారు అది ఎన్నెన్నితరాల కృషిఫలితమో మరచి 

పోతున్నారు. వాసి పరిణామాన్నిగూర్చి లాకాస్తాటో ఇలా (వాళాడు : 

“ఇంగ్లీషు పల్లెపట్టుల అందచందాల (ప్రస్తుతికి కేవలం (పకృతిమాతమే 

కారణం కాదు. మనిషిచేయిపడని (ప్రకృతి సామ్యానంగా మొహం మొ త్తుతుంది. 
ఇంగ్లాండులోని వనాంతరాలు, పొలిమేరలు, ఎన్నెన్నో తోటలు-ఇవన్నీ మానవుల 
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నంపర్క-౦తో ఏర్పడినవే. జొకా ఎవెలిన్ లాంటి సథకకర్తలు బుద్ధిపూర్వకంగా 

మహోత్సాహంతో చేసిన కృషి ఫలితాలు కొన్ని. మరికొన్ని అలనాటి వ్యవ 

సాయంలో అవశేషాలుగా మిగిలినవి.” ఆలాగే జపానులోని। సుందరోద్యానాలు 

తరతరాల (పజల కృషిఫలితాలే. 

ఏమెనా మొత్తంమీద (ప్రకృతితోను, పరిసరాలతోను మవిషి నడుపుతున్న 
పోరాటం ఏదో ఒక పద్దతిలో, ఒక లక్ష్యంతో నడవలేదు. ఎటుబడికే అటు నడి 

చింది. దీనికి కారణం సులభంగానే [గహించవచ్చు. బుద్ధిపూర్వకంగా ఒక పథకం 

మేరకు తమ పరిసర(ప్రకృతిని తీర్చిదిదేవారు అరుదు. అత్యధిక సంఖ్యాకులు 
తమ జీవనరీతితో. నిత్యపరిసరాలతో నంతృ ప్తి నడుతుంటారు. మరి వాటిని 
మార్చేవారు అధికారం కలవారయి ఉండడం, తమ పథకాలను ఆమలుచేయ 
గలగడం చాలా అరుదై నవిషయం. ఇందులో ఇతరదేశాలకంచపె మనదేశం 

చక్కని నిదర్శనం. మధ్యాసియావాసులలో మొగలులుమ్మాతమే వనాలపై అతి 
(పీతికలవారు. కాబ'పే కాశ్మీరులో జీలంనదీతీకంలో T7నా€్ /Platanus Orientalis) 

తడుపాళిని బారులుబారులుగా నాటించారు. ఒక పథకంమేరకు, అదేపనిగా చెట్లు 

నాటడం అన్నది మనదేశంలో కానరాదు-పెచోట తప్పా. అయితే ఇందుకు 
కారణం మన పల్లెలదాపుననే కో కొల్లలుగా పచ్చటి అడవులుండడం కావచ్చు. 
కాని ఇది పూలచెట్లు నాటేందుకు దోహదకారే అవాలి కాని అవరోధం కూడదు. 

నగరనిర్మాణ పథకాలూ, ఈ వన పణాళ€కలూ అన|ోన్యసహకారంతో నడ 

వాలి. విశాలమైన బాటలూ, నదులుగల నడవలూ, చక్కని తోటలూ, చౌకులూ 

గల నూతననగరాలలో నే అలంకారంగావుండే పుష్పవృక్షెలు నాటడంవల్ల ఫలితం 
బాగా కానవస్తుంది. ఇరుకుదారులూ వంకరటింకర వీథులూగల పాత పట్నాలలో 
దానిఫలితం అంతగా ఉండదు. అక్కడ ఇలాంటివాటికి ఆవకాశం తక్కువ, 

మొదటిది చెట్లు నాటేందుకు అనువైన థాళీస్టలా లుండవు. పైగా వీథులూ, 
బాటలూ ఇరుకు, ముక్కు మొగంలేని ముసలితొక్కునకు అందమైన చీరెను కట్టి 
నట్టు పాతపట్నాలలో పూలచెట్లు నాటడం కానవస్తుంది. ఇందువల్ల వాని వికారా 

కారం మరింత కొట్టవచ్చినట్టు కనపడుతుందే తప్ప అందం చేకూరదు. సుంద 

రము వలికే అందమయిన రంగుల చీరెలు సౌందర్యం చేకూర్చగలవు. పాత 
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వట్నాల పరిసరాలలో పెరుగుతున్న కొ త్తపేటలలోగాని, చండీగడి లాంటి నూతన 

నగరాలలోగాని ఈ పూలచెట్లు రాణించగలవు, 

పూలచెట్లు నాటడానికిముందు నగరనిర్మాణపథకాలు ఆవసరం.  ఏరీతి 

పాతీలేకుండా పుట్టగొడుగులవలె నున పట్నాలను పెరుగనిచ్చాము. మన 
దేశంలో స్వేచ్చాస్వాత ౦ త్ర్యాలు నిజంగా వెజ్దీత లలు వేసినవి. దారుణఫలితా 

లకు కారణమైనవి. అష్టావ క్రపు వీధులలో గాలీ వెలుతురూలేని వికారగృహాలను 

ఇటుకలు పేర్చినట్లు కట్టి వేశాము, పాళ్ళాత్యుల పథకానుగుణగేహవిర్మాణంతో 

పోలిస్తే అమృతసర్, అక కాశీపట్నాల వంటివి ఇలాగే కానవస్తాయి. 

ఈ బంధిభానాలలాంటి వానిలో పైనుంచి విమానంలోనుంచి చూ స్తే ఒక్క 

పచ్చని ప్రాంతం కనిపించదు. భృదతకరవైన మధ్యయుగంలో ఇలాంటి ఇళ్ళు 

అనుకూలమైనవి కావచ్చును. ఆ రోజుల్లో గాలి, వెలుతురుకం టె భదత ముఖ్యం. 

కాని నేడవి గతకాల ిథిలావశేషారుగామా(త్రమే కానవసాయి. అలనాటి సాంఘీక, 

అర్తి కవ్యవస్త ఏనాడో అంతరించినది, ఆ పాతపట్నాలలో రీతీ పాతీ, కట్టుబాటులేవి 

సాంఘిక ఆర్తి కవ్యవస్థ (ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో (పాచ్య కార్మికత నూం 

మాయనూ వెదుక్కాంటూవచ్చే పాళ్చాత్యులకు అవేవో కొంత కుతూహలం 
కలిగించవచ్చునుగాని, ఒకజాతి ఆరోగ్యంగా పెంపొందడానికి అవి తగినవికావు, 

ఈ మురికి వాడలగొడవ ఇక చాలునని మనం (గహించాలి. (కొ త్తతరంవారు 

నూతన జీవితరీతిలో పెరగాలి. ఆధునిక వాస్తుపద్దతిని, వన నిర్మాణరీతిని ప్రవేశ 
పెట్టి మన వట్టణాల పరసరవాతావరణాన్ని మనం బాగుపరచుకో వాలి. 

మరి పాతపట్నాల భవిష్య త్తేమిటి అన్నప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. అది అడగ 

వలసిన్నపశ్నే. అనారోగ్యకర మెన మురికివాడలను ఏం చెయ్యాలి? వాటిని నేల 

మట్టంచే స్తే సరి ఆంటారు కొందరు. ఆశయం మంచిదైనా ఆచరణయోగ్యం 

కాదు, మన పాతపట్నాలకు తీవమైన ళస్పైచికిత్స జరగాలి. నడుమనున్న కొన్ని 

ఇళ్ళను బలవంతంగా స్వాధీనపరచుకోవాలి. వానిని నేలమట్టంచేసి, ఆలా ఖాళీ 

అయినచోట ఉద్యానాలను బయళ్ళను ఏర్పరచాలి. భారతనగరాలు కొన్నింటిలో 

పునర్నిర్మాణసంస్థలు కొన్ని బాగానే పనిచేస్తున్నవి. అయితే ఆ వస్తున్నమార్పేదో 
తాబేటినడక నడు స్తున్నది. మనపట్నాలలో గబగబా పెరిగిపోతున్న జనసంఖ్యమ, 

త్వరత్వరగా మారవలపివ పల్లెపట్తులనూ గమని స్తే వస్తున్నమార్చు ఆతి 
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మందంగా నడుస్తున్నది. ఉద్యానాలెన్నో వేయాలి. అలాగే వేసవిలో వినోదార్థం 

ఈతకొలనులెన్నో నిర్మించాలి. వానిని పంటలకు చెట్లకుకూడా వినియోగింప 

వచ్చును. 

ఈ వేడిదేశంలో ఉద్యాన ఉపనగరాలు ఆవసరం. వేసవిలో మన ఉష్ణోగ్రతను 
గుర్తిస్తే ఇళ్లు పెపెకి పెరగడం వాంఛనీయంకాదు. అలాంటి పెక్కు అంతస్థుల 

ఇళ్లలోని నివేశనాలు వేసవికి అనుకూలం కావు. పైగా బస్సులూ కార్లూ దాగా 

పెరిగి రాకపోకలకు సౌకర్యం ఏర్పడుతున్నప్పుడు పట్నాలను ఆటూ ఇటూ వి స్త 

రింపజేయడమే మంచిది. సాధ్యమైనంత లో ఉద్యాన గృహపాంతాలను ఒక 

నిర్దిషరీతిలో పెంచాలి. ఈ సమయంలో మన వాహనాలకు అవసరమైన వొగ్గూ, 

నూనె వగె రాలనుకూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవచ్చును. మురికివాడలు బాగుపరచడం, 

జనసాంద్రత లేని తావులలో ఉద్యానాలు, సరస్సులు నెలకొల్పడం, కొ త్త పేటలను 

పథకం మేరకు కొత్త వాస్తురీతిలో, ఉద్యానాలతో నిర్మించడంవల్ల మన పాత 

పట్నాలనుకూడా కొంతలోకొంత ఆకర్ష కంగా పునర్నిర్మించవచ్చును. 

రహదారుల పొడవునా పెరిగేపట్నాలు ఉత్ప త్తి కేం దాలుగా పంపిణీ కేం[దాలుగా 

పనికివసాయి. గతంలో మనకు రహదారులూ అవీ నదులూ కాలువలేగనుక, వాటి 

గట్ల పై నే మన పాతపట్నాలు పెరిగినవి. వాటిలో (గ్రామీణులు తమపంటలను 

కొనివచ్చి ఇచ్చి, తమకు కావలసిన వస్తుసామగిని కొనుక్కొ_నిపొయ్యేవారు. 

అలా అవి వస్తువినిమయకేం[దాలుగా పనికివచ్చినవి. అవేమో కోటలచుట్టూ 

పెరిగినవి, ఆకోటలలో రాజులుందేవారు. తమ పరివారాన్ని తమచుట్టూ ఉంచు 

కునేవారు. రక్షణకుగా చుట్టూ కోటలు కట్టుకునేవారు. ఏ నిర్దిష్టపథకంలేకుండా 

కిక్కిరిసిన ఇళ్లతోడి మన కోటలపేటలు ఎటుబడితే అటుగావేసిన కుప్పలలా 

_ తయారయినవి, అప్పటి (పయాణికులను, గాడిదలు, గుర్రాలు, ఎద్దులదిళ్లు వగె 

రాలను మనసులో పెట్టుకొని ఆ ఇరుకుసందులు విర్మించారు. వాటివేగం గంటకు 
మూడు మైళ్లగా అంచనా వేయవచ్చును. జనాభా పెరుగుదల, యుద్ధత౦(తంలో 

రవాణాసౌకర్యాలలో వచ్చినమార్చులు వీటివల్ల ఆ కోటలపేటలు. కేవలం కాలం 

తీరిన గత కాలావశేషాలుగా నిలిచినవి. వాటి ఇళ్ళు జనంతో ,కిక్కిరిసిపోగా 
తోటల శివారులూ, కొ త్తపేటలూ పెరుగజొచ్చినవి. 
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ఇస్పటిసమస్య ఈ కొత్త పేటల నగరపరిణామాలలో ఆదర్శపద్దతి ఏది ? మనకు 

ఉద్యాననగరాలు ఆదర్శప్రాయమయినవి. ఇంగ్లాండులోని వెల్విన్ గార్డెన్ సిటీ, 

పంజాబులోని చండీగడ్ ఇందుకు నిదర్శనాలు. అలాంటిరీతిలో మన నూతన 

జనావాసాలు నిర్మితం కావాలి. 

విద్యున్నిర్మాణాలతో పాటు విద్యుచ్చ క్రి సరఫరా పెరిగినప్పుడు ఈ ఉద్యాన 
నగరాలవారిని వారివారీ కార్గానాలకు కార్యాలయాలకు చేర వేసేందుకు (టాలీబస్సులు 

(పముఖంగా రవాణాసౌకర్యం కల్పించాలి. అనేక అంత స్తుల కార్యాలయాలు, 

కార్జానాలు వానితో పరిసరాలలోని ఉద్యానగృహరాజితో సంబంధం ఏర్పరచే 

బాటలూ, వానికి అటూ ఇటూ ఆందంగా నాటిన చెట్లూ = ఇలా లెకార్చుసీ పద్ద 

తిలో మన భావినగరం రూపొందాలి. ఆది మనకెంతో అనుకూలమైనది. జనం 
పగలు ఉత్ప త్తికేంద్రాలైన పటణం రొదలో పనిచేసి, సాయంకాలానికి తమ 

తోటల ఇళ్లలోనికి చేరుకొని, ఆరోగ్యవంతమూ, (ప్రశాంతమూ, నిశ్శబ్దమూ, 
దుమ్మూ ధూళీ పొగా లేనిది అయిన పరినరప్రచ్చాయలో వారు విశమించాలి. 
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వ్య క్తులకుచెందిన (ప్రదేశాలలోకం టె నమష్టికిచెందిన (ప్రదేశాలలో ఈ సుందర 
తరు (పణాళికలు అమలు జరగాలి. న్వయంగా తోటలు వేసుకోలేని ఆధిక సంఖ్యా 
కులు అందమైన పూలచెట్లనుచూచి ఆనందించే అవకాశం కలగాలి. ఊరికి చెందిన 
ఉద్యానాలు, చౌకులు, బాటలు, రైలుసైషన్లు, ఆసుషతుల ఆవరణలు, పురాతన 
రక్షీత పాంతాలు, న్యాయస్తానాలు, పురపాలకసంఘం, జిల్లాపరిషత్తులు వగైరా 
లకు చెందిన భవనాల ఆవరణలు - ఇలాంటి పూలచెట్లు పెంచడానికి అనువైన 
తావులు. ముసాఫర్ బంగళాలుకూడా _ అలానే హొటేళ్ల, బాంకులు అలాంటివాని 
యజమానులకు, కొత్త ఇళ్ళ ఖామందులకు ఈ అలంకార తరుపోషణలో తగినంత 
సాయం చెయ్యాలి, వారిని ప్రోత్సహించాలి. 

నగరాదులకు ముఖద్వారం రైలుసేషను. వచ్చేపోయే పొరుగూరివారు దానిని 
చూచి, ఆ ఊరి భావచ్చితాన్ని గీసుకుంటారు, మొదటే అతనికి నద్భావం ఏర్పడక 
పోకే తర్వాత దానిని కూర్చడావికి ఎంతెంతో జరుగవలపివుంటుంది. దూరాభారం 
(పయాణం చేస్తున్నవాడు పట్నాన్ని చూచే తీరుబడిలేక ఆ సేష౯ా వాస్తురీతీ, 
దాని తీరూ చూచి ఆ పట్నం ఇలా ఉండవచ్చునని భావించుకుంటాడు. అదే 
వికారంగావుంటే అదో పాడువట్న మనుకోవచ్చును. ఆందమెనపట్నానికి వికార 
మైన స్రేషకా తగినదికాదు. ఒకప్పుడు ప్లాట్ ఫారమ్ మరీ దిగులు కలిగించ 
వచ్చును. రేలచెట్లూ, తురక వేపచెట్లూ, కొండ చింతచెట్లూ, వరగోగులూ దావి 
క్రొక్ర సొంపునిచ్చి కాస్థ ఉ తేజం కల్పించవచ్చును. అంతేకాక, చెట్లు లేనిచోట 
తై ళ్ళకోసం గంటలకొలది వేచి ఉండవలసిన (ప్రయాణీకులకు హాయిగాకూడా 
ఉండదు. వేసవిలో నీడ సర్వదా వాంఛనీయం. ఇలాంటిచోటా, ఫేషన్ల ముఖ 
ద్వారాలలోను అందమైన పూలచెట్లు నాటడం ఎంత అవసరమో మనమింకా 
గు_ర్జించడంలేదు. వేలకొలది వేషన్ల నిలా అలంకరించవలసి ఉన్నది. 

ఇందుకు మరో కారణంకూడా ఉన్నది. ఏ వ్యాపారార్థ మో వెళ్ళేవారు లక్షలాది 
మంది నిత్యం ఈ వ్రేషన్ల గుండా వెడతారు. ఇంకే ఇతర (పభుత్వ భవనానికన్నా 
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వీనినే వారు ఎక్కువగా చూస్తుంటారు. అదేపనిగా పూలచెట్లు చూతామని నగరో 
ద్యానాదులకు వెళ్ళేవారిసంఖ్య అత్యల్పం. కాని ఇలాటిచోట ఉన్నవానిని అందరూ 

చూస్తారు. అందువల్ల నిస అలంకరంచడంద్వారా ఈ కళాత్మక పరిసర పథకాన్ని 

గూర్చి వారికి నేర్పినట్లూ అవుతుంది. అలా దేశసభ్యతాజీవనానికి ఈ చోట్లు 
దోహదకారులవుతాయి. స్టేషన్లలో ఈ చెట్లు నాటడానికి అనువైన అంట్లను 
నారును రై ల్వేవ్యవస్థ స్వయంగానే ఓ తోట పెంచి సేషకామాషషర్ల కు ఆ మొక్క 

లకు పంపిణీ చేయవచ్చును. వారి శిక్షణకాలంలో ఈ విషయమెకూడా ఉప 
న్యాసాలు ఎర్చరచవచ్చును. 

నేడు (పపంచం సంకోచం పొందుతున్నది. గబగబా బకై కంగా మారు 

తున్నది. పాములు, స్పలులు, ఏనుగులు వీటితోనిండిన విశాల వనాన్ని సమన్విత 

మైన ఓ (పత్యీకదేళం కాదు భారతదేశం, ఈనాడు విమానం దూరాన్ని నిర్మూ 

లించిపేపింది. కాలవ్యవధిదృష్ట్యాచూ స్తే రెండవ (పపంచయుద్దమందు (పపంచ 

మెంత విశాలంగా ఉండినదో ఆందులో పవహేనవవంతుకు నేడు తగ్గిపోయినది. 

అంే విభిన్న దేశాల (ప్రజలమధ్య మరింత సంబంధచాంధవ్యాలు పెరిగినవి, మన 

దేశానికివచ్చే పర్యాటకుల నంఖ్య ఆపరిమెతంగా పెరిగింది. 

(పస్తుతం మనదేశానికి యూరోపు అమెరికాలనుంచి చలికాలంలో వచ్చే 

యా|త్రికులే ఎక్కువ. భవిష్యత్తులో వివిధదేశాలనుంచి పేసవిలో, శర త్తులో కూడా 
పర్యాటకులు వస్తారు. పైగా విద్యుత్తుతో నడిచే పంకాలు, సమోష్షతగల రైళ్ళూ, 
బస్సులూ, ఇళ్ళూ, హొ పేళ్ళు ఉష్ణ దేశనివానంలోని ఇబ్బందులను తొలగించి 

వేపినవి చాలవరకు. ఇప్పుడు భారతభూమి మరీ దుర్భరమైన వేడిగా గాని, అసౌఖ్య 
కరంగా కొని లేదు. 

ఉజ్వలవర్ష రంజితాలయిన పర్వతోపరిభాగా లలోని పూలూ, వానితో పరుపు 

పరచినట్టున్న హిమాలయశాద్వలభూములూ, అలాగే హిమసమాచ్చన్నాలయిన 

హిమాలయశిఖరాలూ, వానిపై న దేవదారు పరిమళాలూ, రంగులీనే హిమాలయ 
(ప్రాంత శిలాస్టలాలూ (ప్రకృతి సొందర్యపిపాసులను [పపంచం నలుమూలనుంగీ 

అయస్కాంతంలా ఆకర్షింపగలవు. ఆ హిమాలయాలకు వెళ్ళేదా౭లోని సమ 

న్టలిలో వారు చూచేదేమిటి ? ఒక సథకంమేరకు మనం పూలచెట్ల నునాటి ఆ మైదా 

నాలను శబిలితంచే స్తే ఆ పర్యాటకులు కొన్ని మధురస్మృతులతో వెళ్ల గలరు. 



10 పూలచెట్లు 

తమ చె(రీలు పూత పూస్తునప్పుడు జపాన్ వారు యాతికులను ఆహ్వాని స్తున్న క్షే 

మనం, కాంచన తరుపా? అరుణారుణ కుసుమ నమాచ్చన్నలై వుండే మార్చినెల 

లోనూ, నీమనుంకేనుల, రేల, కొండబింత తమ పూలతో మన బాటలను నింపి 

రంగులతో ధగధగలాడించే మేనెలలోను పర్యాటకులను ఆహ్వానింపవచ్చును. 

రై లుదారీ, దిళ్లబాటా కలిసేచోట్ల అందమైన చిన్న ఇళ్ళలో కావలివారుంటారు. 
తమ ఇండ్త దాపున ఓ రెండు పూలచెట్లను నాటవలసిందిగా కోరాలి వారిని. అప్పు 

డవి ఎంత సుందరంగా ఉండునని | రె లు పయాణికులేకాక, ఆ బాటలబడి పోయే 

కార్లవారు, ఇతర వాహనాలవారుకూడా కను విందొనరించే లోపాల వనుమ పాళి 

తోడి రేల, నీచు అబిని, నీభొతంగేడజు, వీరోగోగులను చూచి ఆనందించగలరు. గేటు 

మూసివుండగా ఆగిపోయే పయాణికులు రెక్క_మానుగూర్చి, ఫిర్యాదు పుస్తకాలను 

గూర్చి ఆలో చించడంకన్నా అందమైనవానిపై మనసుంచే వీలుకలుగుతుంది. 

పురాత త్త్వళాఖ యాజమాన్యం|క్రిందవున్న (ప్రాదీనభవనాలు, శిథిలాలు ఈ 
పథకం అమలుపరిచేందుకు అపార మైన అవకాశం కల్పిస్తాయి. ఈ శాఖాధికారులు 
ఈ పనిలో ఇప్పటికే కొంత దూరదృషిని, ఊహాళ కక్రిని కనబరచారు. ఆగా జిల్లా 
లోని సికిందా అక్బర్ సమాధిదాపున నిర్మించిన మృగవనం ఇందుకు నిదర్శనం. 

ఏమయినా ఈ పూలచెట్ల పెంపకం మరింత ముందుకు తప్పక కొనసాగాలి. ఫతే 

పూర్ సిక్రీ చుట్టూవున్న టోడికొండలపై రేలదెట్లు బాగా పెంచాలి. అవి అనా 
వృష్టికి తట్టుకోగలవు. పైగా వానిని మేకలూ పశువులూ తినవు. వేరువేరు 

కొండలమీద వేరువేరుగా చక్కటి బారులుగా ఇవిగాక మోడుగులూ, రత్త మందా 
రాలు, ఉలియిం చెట్టు నాటాలి, పసుపు, ముదురుపసుపూ, గులాబిరంగూ, ముదురు 

ఎరుపూ గల ఈ చెట్లపూలతోనిండి ఆ కొండలు నిజంగా మనోహరంగా కనిపించ 

గలవు. కాశీ నమీపంలోని సారనాథ్, ఆ(గాలోని తాజమహల్, కోణార్క, భువ 

నేశ్వర్ , బాదామి, ఆయిహోలె, పట్లడ్ కల్ వగె రాలలో (ప్రాచీన ఆలయాదులు 

అజంతా, ఎల్లోరా, నాసిక, కర్ణ, భాట్, మహాబలిపురం వగైరాల గుహాలయాలు, 

మధ్య(ప్రదేశ్ లోని మండూదుర్గం-ఇవన్నిటా పూలచెట్ల పెంపకానికి అవకాశం 

ఉన్నది. 

కాలువలూ చిన్న ఏళ్ళూవున్న పట్నాలు ఈ పథకం అమలుకు మరీ అనువైన 

చోట్లు. మదరాసులో కాలువగట్టులమీదా, లక్నో గోమతీతీరంలోనూ, చౌన్నంగి 



ఆందంగా తీర్పవలనిన (పదేశాలు Il 

తశీయి లాంటి తడి వాతావరణంకోరెే చెట్లను పెంచవచ్చును. కాలువ క్రింది సాగును 

(ప్రోత్సహించడం వాంఛనీయం. ఆది తోటల పెంపకానికి, అలంకార వృక్ష 

పోషణకు దోహదమిస్తుంది. కొంచెం (శ్రమపడితే కాలువ తలిపెరలవద్ద చెట్లునాటి 
చక్కని విశ్రాంతి కేందాలనుగా వానిని నిర్మింపవచ్చును. 

మనదేశంలో గంగ, యమున, కావేరిలాంటి నదులను ముఖ్యంగా సవిత్ర 
మైనవిగా భావిస్తారు. వాటి తీరంపొడవునా ఎన్నెన్ని ఆలయాలో, స్నానఘట్లాలో 

కానవస్తాయి. ఎరొమద్ది, అళోళం లాంటి కృష్ణునకు, సీతకు (పియమైనచెట్లను 

అక్కడ నాటితే అంద-చందం చేకూరగలదు. 

హొతేళ్లా, ముసాఫిర్ ఖానాలూ మామూలుగా చక్కని ఆవరణలల్లో ఉంటాయి, 

కొన్నిట నీటి పారుదలవసతీ వుంటుంది. అక్కడ ఈపని జరగాలి. తగిన అవ 

కౌశంవున్న మదరాసు, బొంబాయివంటి సాగరతీర నగరాలను చక్కని రంగుల 

పొంగులుగా రూపొందించవచ్చును. 

(గామసీమనుకూడా మనం ఉదాసీనంగా చూడరాదు. అక్కడి బూత కొలలు, 

వంచాయలీ ఖోవనాలు, గుళ్ల, వీనిలో ఆలంకారిక తరుతతిని పెంచవచ్చును. పంజా 

బులో సీరుతోడే బావులదాపున (గ్రామస్టులు తళళవోవ చెట్లను నాటుతుంటారు. 

మనుషులకూ, పశువులకూ నీడ ఏర్పడ్డ మేకాక మార్చిలో అందమైన పూలతో 

నిండి ఇవి ఘుమఘుమబూడుతూ ఉంటాయి. సమష్టికి చెందిన వంచాయతీ కార్బా 

లయ భవనాలు (గామ సేవకుల క్రింద ఉంటాయి. వాటిపై ఎన్నికయిన పంచాయతీ 

పెద్దల ఆధ్వర్యం వుంటుంది. అలాంటిచోట్ల పూలచెట్లు నాటవచ్చును. పాఠిశాలల 

“వంటి వాని ఆవరణలల్లో అవసరమైన నారుమళ్లను, అంట్లతోటలను పెంచ 

వచ్చును, అవి ఈ పథకొనికెంతో (ప్రోత్సాహం కల్పిస్తాయి. 



అధ్యాయం 3 

కొ తపటణాన్ని అలంకరించడం 
జని 6 

చండీగద్ సమ్ముదమట్టానికి 1800 అడుగుల ఎత్తుననున్న సమస్థలిపై 15 చద 
రపుమైళ్ళ వైశాల్యంతో కట్టినదది. దానివెనుక పివాలిక్ నీలి కసౌలీ కొండలు కన 
దిడుతుంటాయి. (ఫాన్సు, ఇంగ్లాండు, ఇండియాల సమర్థవాస్తు ీల్పులను 

పిలిపించి ఈనగరానికొక రూప మివ్వమన్నారు. ఆల్బర్ట్ మేయర్, కోర్చొసి, 

వాస్తుశిల్చులు పిరజినారే, మాక్స్ వెల్ ఫ్ర, జీన్ వీడూ అనేవారసాయంతో 
(ప్రపిద్దమైన చండీషడ్ నగరపథకాన్ని తయారుచేశారు. ఇందులో మొత్తం 
మొదట లక్షాయాభై వేలమంది జనం సివసించేటందుకు, క్రమంగా అయిదులక్షల 

మంది వసించేందుకు వీలుగా దీన్ని రూపొందించారు, 

నగరవాస్తురూపం ఆశయాలను వివరిస్తూ కోర్పొసీ ఇలా అన్నారు: 

““సూర్యరశ్మీ, స్థలమూ, పచ్చనిచెట్లూ ఇవి మన మనసులను, శరీరా 

లను అనూచారంగా (పభావితంచేసి ఇలా రూపొందించినవి. తమ సహజ 

వాతావరణంనుంచి వేరుపరి సే సక లజీవరాసులూ న$న్తాయి. కొన్ని నెమ్మది 

గాను, కొన్ని త్యరితంగాను, ఈ సామాన్యస్తూత్రానీకి మనుషులు అప 

వాదం కారు. పెన పేర్కొన్న (ప్రధాన పరిసర ప్రకృతినుంచి మన 

పట్నాలు మనలను వేరుచేసినవి. పొడుచేసినవి. క్లుత్ పీడితులను చేపినవి. 
కృత్రిమంగా తయారుచేసి సంకుచితపరచి, అణచివేసి కడకు విర్వీర్యులను 
కూడా చేపివేపినవి. మహానగరాలలో మూడుతరాలుగా నివసిస్తూ వచ్చిన 
వారు విర్వీర్యులవుతారు. కోట్లాదిఏళ్లగా సహజ్యపకృతి పరిసరాలలో 

పెరిగిన మనిషి మూర్గత్వంతో ఆ సహజరీతిని భగ్నం చేయజాలడు. ఇటుక 
గోడలనడుమ చిక్కువడి, ప్నెటోలు పొగవాసనతో పెరిగి, మహానగరం 
లోవి పొరులు (కిక్కిరిసి అణగారి హాోయిలేని జీవితం నడుపుతున్నారు. 

జీవితంలోని |ప్రధానసొఖ్యాలను. సూర్యరశ్మిని, విశాలస్థలిని, తరులతా 
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నంతతిని-గోలోతున్నారు. మానవజీవితంలో ఆ నహజ( పకృతి పరినరా 
లను పునఃప్రతిష్టిస్తేతప్ప మనిషి శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్య 

వంతుడు కాలేడు. 

(పధానాంశొలివి : (పకృతిధర్మా లతో సామరస్యం; ఇరవైనాలుగు 

గంటల పరిమితిగల సౌరదిన పరంపరలో తన కార్యశ్రీలతకు సమన్వయం; 

(ప్రధాన జీవితసౌభ్యాల అనుభవం; |క్రియాసరతం తతలో, విశాంతి అను 

భవంలో నిదుగ్నత; (కంటాక్షరు పని చేయించేవారి లక్షణ నిర్వచనం; 

10, 20 శతాద్దులు పయోగళాలలో సాధించిన వాస్తు విప్త్లవళక్తిని విని 

యోగించుకొనడం; “నిర్మితవసతి” పిద్దాంతానికీ, దానికి అవసరమైన సవ 
రణలకు ఒక ఏకీభావాన్ని ఏర్పరచడం; తిరిగి (పకృతిని నిర్మిత వసతు 
లలో, భూమిలో, రాష్ట్రంలో, రాజ్యంలో. పట్నంలో సమన్వయపరచి 

నిర్మాణాల (పమాణాలను పునస్థాపించి కొత్తదారులను వెదకడం; దేశ 

ధర్మ సూత్రాలతో వీటన్నిటిని అనుగుణంగా రూపొందించడం-ఇవి (ప్రధాన 
సూతాలు.”' 

సూర్మరక్మిని, విశాలస్థలిని, వృక్షతతిని వెదుక్కుంటూ మనిషి పాత పట్నాల 

నుంచి ఉద్యాన గృహపాళిలోనికి కొట్టుకొనివచ్చినాడు. కట్టకడపటికి ఆ ఉద్యాన 

పట్టణాలుకూడా పెరిగి పెరిగి పట్టణాల పరిసరాలలోని తావునుకూడా నంకోచపరచి 

వేయక మానవు. బాటలు, ఇళ్ళు వీసిదాడితో (వకృతి పరాజిత మై పారిపోతున్నది. 
పొడవుగా పెరిగిన ఉద్యానపురాలు ప్రాచీననగర కదింధహసాలలో చిక్కి తుట్ట 

తుదకు వానిలో కలిసిపోయి, ఏదో కాస్త విశాలంగా వున్నదనుకొన్నచోటు 

(కిక్కిరిపిపోయినతావు కాగలదు. 

ఇందుకు నిజమైన పరిష్కారం ఎత్తుగా పెరిగే ఉద్యానపురశేణీలో కలదని 
కోర్పొపి అంటాడు. (క్రీడాస్టలాలు, శికుగృహోలు, (ప్రాథమికపాఠశాలలు, క్లబ్బులు 
వగైరా వనతులున్న ఉద్యానాలమీద ఒక అంత స్తుమీద కుచో అంత స్తుగా ఇళ్లు 

కట్టాలి. ఒక మహాభవనంలో అనేక నివేశనాలు కేందీకృతం కావడంతో (పక్కన 

తగినంత థాళీస్టలం విముక్రమవుతుంది. అలా ఆ తావు వి స్తృతమై పల్లెపట్టు 

లతో కలగలపిపోతుంది. ఆ మహాభవనం సమిష్టిగా నీటి సరఫరా, విద్యుచ్చక్తి, 
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సమశీతోష్షనియమనం, వెద్యసౌకర్యం, (క్రీడలకు, విద్యకు అవకాశాలు అన్నీ 

ఏర్పరచుకొనే వీలుంటుంది. రెండు వేపులా ఇళ్ల వరుసలున్న వీధుల పద్దతి పోయి, 

'ఆ గందర గోళంస్తానంలో వాస్తునిర్మాణ ఆవిష్కృతీ, నిరాడంబర|ప్రాభవం (ప్రభ 

విస్తుంది. పట్టణమం పి ఆప్పుడక అర్థంలేని రాళ్ళూ ఇసుకా ఇటికా కలిసి పోసిన 

కప్పకాదు; ఆదో ఉద్యానమవుతుంది. అలా మనిషికీ (ప్రకృతికీ మధ్య సమన్వయం 
ఏర్పడుతుంది. తరు శేణులు ఒకప్పుడు మూడునుంచి ఆయిదువరుసల మందంతో 

ఏర్పడి పచ్చనిగోడలు ఏర్పడగలవు. చతురంగంగా, చకంగా, దీర్హ చతుర సంగా 
ఏర్పడిన తరుపా$ పచ్చనిగదులుగా ఏర్పడగలవు. 

నగరవాస్తురూసం లకష్యెలను ఆయన అలా పతిపాపంచాడు. చండీగడ్ రూపం 

లోని (పధానసూత్రాలను అర్థం చేసుకునేందుకు వాటి పరిజ్ఞానం అవసర మవుతుంది. 
దుర్భర గీష్కంకల దేశంలో అనేక అంత స్తుల నివాసగృహాలు - శీతలీకరణ 

నసతులుం పేతప్పా _ హాయిగా. వండపు, అందువల్ల నే ఉద్యానపుర లక్ష్యాలను 

పాక్షికంగా అనుసరింప చండీగడ్ లో సివానగృహాలు రెండంత స్తులుగా, కార్యా 

లయభవనాలు అనేక అంత స్తులు కలవిగా నిర్మించారు. అంది ఆ పట్నంపైకి 

పెరిగే నగరాలకు, పొడవు పెరిగే నగరాలకు ఒక విధమైన రాజీమార్గంలో వున్న 

దన్నమాట. 

ఆయన అభ్మిపాయంలో నగరాలుకూడా (ప్రాణులే. వానికి మెదడు, గుండె, 
ఊపిరితిత్తులు, కాళ్ళుచేతులు ఉన్నవి. ఆ భావంతోనే చండీగద్ పట్నం కట్టారు. 
(ప్రధాన భవన నముదాయం = సచివాలయం, (ప్రధాన న్యాయస్థానం, శాసన సభా 

భవనం, రాజభవనం - దానిశీర్షం. విశాల పురోద్యానాలు, శాద్వదస్సలులు శ్వాస 

కోశాలు, అల్లుకొనివున్న వాహనాల రహదారులూ, పాదచారుల నశవలూ దాని 

రక్తనాళాలు. వాణిజ్యభవనాలూ, విఫణులూ దానిగుండెలు. తూర్పున కార్మికుల 

నివేళనాలతోడి పారిశామిక(పాంతం. విద్యాలయభవనాలు పళ్నిమాన దాని అంగ 

(పత్యంగాలు, 

అక్కడి గృహనిర్మాణం వికిష్టతేమిటో ఇప్పుడు పరిశీలింతము. ఉత్తర భార 

తంలో చలికాలంలో విపరీతమైన చలీ, వేసవిలో మండుటెండలూ మామూలు, 

కాబట్టి శీతకాలంలో వెచ్చదనం, వేసవిలో కాస్త నీడా ఆవసరం, అందుకని 
వేసవిలో ఎండపడకుండానూ, చలికాలంలో ఎండ పడేట్లుగానూ ఆ ఇళ్ళు కట్టారు. 
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రకరకార ఆ తపనిరోధకాలూ, ఇటుక ఎల్లీలూ (ప్రవేశపెట్టి వాటికొక వ్యక్తిత్వం 
కల్పించారు. మొదటివానిని ఎండ నరికట్టి లోన చల్లదనం కల్పించేలా అమర్చారు. 

మరి చలికాలంలో పెద్ద పెద్ద గాజుకిటికీల ఎండ వెచ్చదనాన్ని ఇంటిలోకి పంపు 

తాయి. పైగా వీనిమూలంగా ఇంటిలోపలిభాగం పరిసరప్రకృతితో సమన్వయం 
పొందుతుంది. ఆ అద్దాలలోనుంచిచూ స్తే కొండలు, తోటలు, చెట్లు కనిపించి 

ఆ గృహం అనుబంధాలుగా సదా కానవస్తాయి మనిషి జీవిత (పధానసౌఖభ్యాలను- 

సూర్యరశ్మి, విశాలస్థలం, చెట్ల పచ్చదనం వీనిని అనుభవినాడు. సూర్యరళ్ళి 

ఆరోగ్యానికి అత్యవసరం. కోర్పొసి ఇలా అంటాడు : 

““భౌతికంగాచూ స్తే మానవుడు సూర్యశ క్రి పరిగాహకయంశైంవంటి 

వాడు. ఆశక్తి ఏవిధరూపాలలో వెలుతురు ముఖ్యంగా ఇన్ఫా రెడ్ నుంచి 

అల్ (టా వయులెట్ వరకున్ను విధిగా అవసరమైన పోషకపదార్థం. ఎందు 

కొంటే మనిషి తస చర్మంద్వారా అందలి లక్షలా సన 

ఆ కాంతిని సర్మిగహ నాడు. ఆవి కాంతికిరణ చలనాలను సీ! కరినాయి, వా 
అంతేకాక, మనిషి తన ఆహారంద్వారా - అది శాకాహార మైనా, 

మాంసాహార ర మైనా కాంతిచ్చటను పరోక్షంగా పర్షిగహిసాడు. పట్నాల 

లోని చీకటీ, చిక్కిపోయిన వెలుతురూ దుమ్ముపోగా వీనితో కలిసి 
కియకు, రికెట్టుకి, నం లడౌర్చల్యానికి (ప్రమాదకరమైన కారణా లవు 
తున్నవి. 

ఇరవై నాలుగుగంటల మడచ్మకిమూ, ఆలా పం నూర్య ప్రకాశ మూ 

ఇవే ననం ఎలా యై కట్టుకోవాలో బోరింపగలపు, వాటి వెనుకనున్న 

యావత్ సృష్టి అవిష్కృత మై మనిషిని సమీపించి, తన అక్కున అదుము 

కొని లాలింపజూస్తున్నది. ఆ మనిషి హక్కును తిరిగీ నెలబలొల్బవలసిన 

అపసరం ఉన్నది.” 

ఈ నవనగరం కటిన నలం మొదట=ఏవో అక్కడా అక్క_డావున్న మిడి 
లు ఢి 

చెట్ల చిన్నచిన్న గుంపులుతప్పా-శూస్యంగా వుండినది. వాటి నలాగే ఉంచారు. 

అప్పుడే పుట్టిన పాసవంటి దా స్తలం. చెట్ల బటలింకా వేసుకోవలసే ఉన్నది. 
ని (౧ ౧ అ 

అక్కడ చెట్ల పెంపకం ఎంత అవసరమో రాష పభుత్యం గు ర్తించింది. 
య alan: చి 
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ఆక్కడ చెట్లు నాటడంలో భూదృళ్యాన్ని సుందరతరంచేయడం పచ్చిక 

దియజ్లు పెంచడంలో నమస్యలను వివరించి వర్తీ కరింతాము, అవన్నీ మూవుగా 

కేలుతాయి. మొదట, చెట్లు నాదివలసిన నగర పాంతాలు ; రెండు, చెట్లను 

ఎన్నిక చేయడం, వాటిశిఖరం ఆకారాన్నిబిట్టి, పూలరంగులనుబట్లి వాటిని వర్షీక 

రించడం; మూడు, ఆ చెట్లను అమర్చడం; చెట్లు నాటడంలో వాస్తుశిల్స 
గా ౧౧ శి 

విశేషాలు. 

చెట్లు నాటడంరో నగరంలో (పభావితమయేవి బాటలు, వా శీస్టలాలు, వాటిలో 

వుండే సచివాలయం, విశ్వవిద్యాలయం, విపణివీథులు, వాస్తుశిల్పనిర్మాణాలు, 

విడిగావున్న స్థలాలు. 

బాటలపొడవునా చెట్లను ఒక వరుసలోను, రెండు వరుసలలోను, అనేక 

(శ్రేణులలోను నాటారు. కాద్వలస్లలాలలోను, థాళీస్టలాలలోను చెట్లను ఒకొక్క 
టిగాగాని, ఒకేరకమైన చెట్లగుంపులనుగాని, అలాకాక విభిన్న తరువిశేషాలను 

గాని, లేదా పెదపెద అడవిచటనుకాని నాటారు. 
ఆఅ Oo aa) 

రాజధానిలో రాచబాట మరీ కార రద్రీగల రహదారి. దానికి సమాంతరంగా 

కౌర్తాగే స్తలం పటీలా వుంటుంది. ఒకొక్క వేపూ వెడల్పయిన కాలిబాట. దాని 
(ng) @ (=) 

కానుకొని అంగళ్లు, పెద్ద పెద్ద కమానలు, ఎత్తయిన భవంతులు. దీనికి వెలుపల 

డీనిలో సమరేఖగా లోయ, అందులో బాట. ఈ బాటదరిని పచ్చికబయళ్లూ, 

అలంకారంగా ఉండే చెట్లు, బోగన్ విలాలాంటి పొదలూ వేశారు. కాలిబాటలకు 

అటూ ఇటూ నాలుగు అయిదమవరుసలలో చెట్లుండడంవల్ల మంచినీడ వుంటుంది. 

కార్లు వెళ్లే బాటకు ఎత్తయిన చెట్ల అంచులతో వేరుపరచడం ఒకవిధంగా ఉప 
యోగకరం. మరొకవిధంగా మొత్తం రాచబాట యావత్తూ. అంగళ్లు, పాదచారులు, 

నిలిచిన కారులబాటలూ లోయలోనికివెశ్ళే బాటలోనికి దారితీసే చిన్నదారులూ, 

అక్కడి విశ్రాంతిస్టలాలూ ఇవన్నీ ఒకేమారు కన్నె త్తిదూ స్తే కనబడడం ఇందు 

వల్ల వీలవుతున్నది. ఆలాగే అంగళ్ళముందున్న కాలినడవలు కప్పుతో వుండడం 
కూడా అంత అవసరమున్నూ. 

కారులబాటకు ఒక వరునలోగాని, రెండువరుసల్లో గాని బాగా ఎత్తుగావున్న 

కొమ్మలూ రెమ్మలూ ఆకులూగల చెట్లను నాటడంవల్ల కిందనించి అటూ ఇటూ 



కొ తపటణావ్, అలంకరించడం iT 
లీ అ SP 

కళ్ళు చూడగలవు. అయికే ఊడవ్వలసిన ఆవసరంలేకుండా ఆకు రాలకుండా 
ఎప్పుడూ పచ్చగావుండే చెట్లను నాటాలి. 

మరి పాదచారుల నడవకు ఆటూ నిటూ చాలావరుసలతో ఆకులూల్సే చెట్లను 
నాటాలి. వాటిద్వారా చలికాలంలో సూర్యరశ్మి రావాలి. వీటితోపాటు ఏడాది 

పొడవునా పచ్చగావుండి, మెరిసే ఆకులతోడి చెబ్లుకూడా కొన్ని ఆవసరం. 

ఈ ఏర్పాటువల్ల ఎత్తు, దళం, రంగులు, ఆకులెప్పుడూ ఉండడం వీటన్నింటి 

వై విధ్యం నగర్మపధాన రక్తనాళమైన దీని కర్తవ్యా లన్నిటివివరం తెలుస్తుంది. 

ఒక సమమైన ఆకారంగలచెట్ల ను _ లంచార్షీ పాష్షర్, అళోకం, మెక్సికన్ 

పట్టు ప త్తిచెట్లు వగైరాలు ఒఃపద్దతికో చవేయవలపిన పథకాలకు అనువైనవి. 
లోపలిబాటలలో ఆకార విశేషం సాధ్యం కానిచోట అందమైన పూలూ, కొమ్మలు 

రెమ్మలూగల చెట్లు. నీలినుంశేనుల, (వవాళవ్యక్షం, రేల, నీమనుంకోనుల, కొండ 

వోవ, వర్గోగ లాంటివానిని నాటవచ్చును. 

ఈ చెట్ల తోడి పల్లె పట్టులు ఏడాదిపొడవునా ఆకర్షకంగా, కనులపండువుగా 

వుంటాయి. 

వేసవిలో వీటివల్ల నీడ వుంటుంది. చలికాలంలో కాన్త వెచ్చదనమూ 
వుంటుంది. ఆకులు రాల్చేచెట్టు రవి కికణశంతతి (పకాశించేలా వుంటా యు. 

చండీగఢ్లో రకరకాల దేశీయ, విదేశీ యువృక్షాలను నాటినప్పటికీ పాతచెట్లు. 

ముఖ్యం మావిడిచెట్లను గుంపుగావున్నా, ఒంటిగావున్నా అలానే వదిలివేశారు, 

అర్రే అర్తూరపుచెబ్దిను, మోమగుకోటలను ఆలాగేవుంచి పచ్చికబయళ్ళలోవి 

వావిమూలంగా ఏదో ఇదంతా పాతదన్న (భ్రాంతిని కల్పించారు. 

పాతచెట్ల నలా ఉంచడ మెకాక, చెట్లను గుంపులుగుంపులుగ నాటడం 

మూలంగా ఎన్నో అందాలు తీర్చిదిద్దారు. కొన్నిటిని చదరంగా, కొన్నిటివి వర్తు 

లంగా గుంపులుగా నాటారు. మరికొన్ని గుంపులలో నడుమ ఆత్యున్నతమయిన 

చెట్లనూ, చుట్టూరా ఎత్తు తక్కువైనవాని నాటి పిరమిడ్ ఆకారంలో సృష్టిం 
చారు. కొండమోదుగణు, రేల, నీలి నుంశోనుల్క, బాటల్ (ఎవ వగోడా, అలోక్, 

వరగోగు, వీచ్, చె(రీ లాంటి చెట్లను ఇలా గుంపులుగా నాటారు. ఇలాంటి ఏర్పా 

టుకు వెదురు చాలా అనుకూలం. పెద్ద వెదురు, పొట్టి వెదురు, లావాటి సన్నటి 

వెదురు, పచ్చటి వెదురు, పసుపు వెదురు, గీతల వెదరు ఇలా నానా రకాలుగా 

నున్నవానిని ఉపయోగించవచ్చును. 

F—2 
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మనిషి అంతరాంతరాలలో వనారులలో సరైన ఆకాంక్ష ఆపారంగా ఉంటుంది. 

అడవిలోని మనిషి తన పూర్వీకుల వాతావరణాన్ని చేరుకుంటాడు. చిక్కటి నీడా, 

సేరవతా ఆత్మావలోకానికి, ధ్యానానికి ఆవకాశం కల్పి స్తుంది, తన చింతలనూ, 

చికాకులనూ అతను మరచిపోతాడా. మటి చెశ్తేమో గుంపులుగా నాటినప్పుడే 

తమ వ్య క్రిత్వాన్ని వెలార్చి, తమక ర్హవ్యం నెక చేర్చగలవు. ఇవ యూకలిప్పప్, 

కడిమి, వనువు మోదుగు లాంటి చెట్లపిషయంలో ముఖ్యంగా కానవస్తుంది. 

యూకలిష్లస్ చెట్లను ఒక వరుస వేపి వదిలితే ఏమీ బాగా ఉండదు. ఎదో లోపించి 

నటూ, పూ ర్రికానటూ అనిపి స్తుంది. ఎక్కువగా వానిని వేపి చూడండి, ఎంత 

ల జం స! అలాగే కడివు, దోవదాటు, దిరిసెన లాంటి కూడా. తక్షణం 

అంతా మారిపోతుంది. ఆకసం, కాంతీతరు గభీర్హాన్ని వెలార్చగలవు. ఓ చల్ల 

దనం, ఓ నిళ్ళద్దిం, ఓ సీడా పర్పడతాయి. చండీగడ్లో కొన్ని ఉద్యానాలు 

ఈ చెట్లలాగే (పత్యేకించి వేశారు. ఇవన్నీ మహావృతొలు. గుంపుగా వే స్తే అత్యా 

కర్షంగా ఉండేవి. ఆకసం వేపు చొచ్చుకొనిపోయే శాభోపశాఖలతో గుబురుగానున్న 

శిఖరాలలో - మృదువుగా, పరిళుద్దంగా. నిటారుగానున్న శిఖరాలలో నున్న సరళ 

తరు సంతతి హిమాలయ కానన (ప్రశాంతిని, నీరవతనూ గుర్తు తెస్తాయి. 

తదంఐ వనాలు వీటి నిళ్శబ్దతలో, వాటి పరిమళంతో కృష్ణుడు గోపికలతో విహ 

రించిన బృందావన వనాలను మనసుకు తెస్తాయి. వర్షాగమంలోని హాయిని, 

మాతనతను అవి చండీగడ్ పొరులకు చేకూరుస్తాయి. పసుప్పూల డిరిసెన తోటలు, 

నున్నటి, పచ్చటి, తాటలేని మొనళ్ళతో ఓ చిత మేన సువర్ణ కొంతవి (పెసరింప 

జేస్తాయి. వెచ్చటి వెలుగ్నుక్రిందనూ, ఏదో కినిబంచని నీళమేలి ముసుగుపైనా 
వాసిని ఆవరించిఉంటాయి. 

కొత్తనగర స్థలంలోనుంచి (త్రవ్విన మట్టితో కృత్రిమశై లాలు ఏర్పడినవి. 
ఈ గుట్టలు నగర గృహపాళితోకలపి రకరకాలకూపులను కనిపింపజేస్తాయి. 
వాటిమీద ఎప్పుడూ పచ్చవెన రకరకాల చెట్లున్నవి. 

జీవసౌందర్య (పణాళికలు నగరవిర్మాణ పథకాలతో సన్నిహిత మైనవి. 

పట్నాలు కట్రకముందు అక్కడ తోపులు, తోటలు, పచ్చికబయళ్ళు, సుదూర 
చిశాంచలాలు, కొండలు, గుట్టలు, నదులు, సరస్సులు ఉంటాయి. ఆలాంటిచోట్ల 

ఓ తీరూ తెన్నూలేని ఇళ్లును పేర్పడంలో ఎన్నెన్ని మధురదృళ్యాలో కనుమామై 
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పోతుంటాయి. మరి ఈ పట్నంలో ఆలాకాక అలాంటి సుమనోహరదృళ్యాలు 

అట్టడుగునుంచి చూచినా మాటువడకుండా ఇళ్ళను తగినట్లు కట్టారు. పూల 

రంగును, కొమ్మలు రెమ్మల చిక్కదనాన్ని, తమ 4$ఖరాల ఆకారాన్ని పీటన్నిటిని 

గమనించి తగినవానిని ఎన్నుకున్నారు చెట్లను, ఉపయోగం, కళాత్మకతామాత్రమె 

కాక, నగరంలోని తరువులకు దుమ్మూ, ధూళీ, గోలా వీటిని నిరోధించేవిగా 

కూడా నిలిచినవి. గాలివేగాన్ని తగ్గించడానికికూడా ఇవి పనికివస్తాయి. తగినరీతిగా 

వాటిని నాటినందువల్ల ఇళ్ళసమూహోలను ఒకదానితో ఒకదానిని అనునంధానంచేపి 

అందులో ఒక సమైష్యసంయుతిని చేర్చి వాని వాస్తుసౌందర్యాన్ని తమ రంగూ 

తీరూ మొదలయినవాని విలకషణతతో పెంచుతూకూడా ఉన్నవి. 

ఎంతో జాగ త్తిగా చెట్లు వేసిన ప్రపంచపట్రణాల్లో చండీగద్ ఒకటి. గుత్తుల 

గుత్తులపూలతో నివాస, పాంతాలు (పకాశవంత మైనవి. మండువేసవిలో పచ్చటి 

చిక్కటి కొమ్మలూ ఆకులూ చల్లని నీడ నిస్తుంటాయి. కసౌలీ నీలికొండలనీడలో 

ఆ ఏశాలగృహపాళి మనిషికి నిజమైన నేస్తులయినవెట్ల పచ్చటి గోడలచాటున 

నిలుచున్నఏ. ఆ గృహపాళి పైనుంచిచూ స్తే విశాలదిగంతాలు అన్ని బుతువులలో 

రంగురంగుల సిరాలతో కనిపిస్తుంటాయి, అన్నిటికంటె అక్కడ కనిపించే వాన 

కారులో అన్ని చెపు లనుంలీ మబ్బులు దోబూచు లాడుతుంటాయి. తూర్పున అవి 

కురుస్తుంటాయి, దక్షీణాన నల్లగా (క్రమ్ముకుంటుంటాయి. పడమట అ స్తమిస్తున్న 

సూర్యుడు దిగంతాన్ని అరుణిమతో రంగు వేస్తుంటాడు. వచ్చటో రావి, మామిడి 
చెట్లను (గామసీమల వాసన నిలపడంకోసం అలా ఉంచారు. ఆలా ఆ నగరంలో 

పల్లె కూ పట్నానికీ సమన్వయం కుదిరింది. ఆక్కడ తరువులకూ గృహపాళికీ 

అనుసంధానం జరిగింది. అందువల్ల ఫలితం సమన్వయం, మనిషికీ (పక్యతికీ 
మధ్య ఒక అనుబంధం ఏర్పడింది. 
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(పపంచంలో కెల్లా ఆత్యధికసంఖ్యలో ఇండియాలో పూలచెట్లు ఉన్నవి _ కొన్ని 

ఇక్క_డివీ, మరికొన్ని పె (పదేశాలవీ. పట్టణాలను ఆందం చేయడానికి వీని 

వివియోగించవచ్చును. వాతావరణం నేలతీరు రకరకాలుగా ఉన్నందువల్ల మన 

దేశంలో దాదాపు ఏ చెట్టునయినా పెంచవచ్చు. చల్లనివోట్ల పెరిగే రొడో దెం. డాన్, 

జంటపూల చెరీలమొదలు ఉష్ణ పాంతాల్లో పెరిగే ఆమరి సియా (బోనీలదాకా దేవి 

నైనా పెంచవచ్చు. మనకున్న ఆవకాశాలతో పోలి స్తే మనం సాధించింది న్వల్పం. 

న్యూఢిల్లీ. లక్నో, పట్నా, చండీగడ్, బెంగుళూరులాంటి కొన్ని పబ్నాలలో 

తప్పా మనదేశంలో అందమైనవెట్లను అత్యల్పంగా ఉపయోగించుకున్నాము. 

చల్లని పాంతాల పట్నాలలో = ఆాధునికపాళ్ళాత సభ్యత మిగతచోట్లకం టె 

ఎక్కువగా వ్యాసించినపట్నాలలో చెట్ల నునాటి వాటిని అందంగా చేయడంపై 

ఇటీవలనే దృష్టిపడినది. విరివిగా “లంబార్లీ పాప్లర్' పెంచిన (ఫ్రాన్సు. ఇటలీ 

లలో తప్పా యూరపియన్ నగరాలతో బాటలు అందంగా ఉండవు. (పథమ 

(పపంచయుద్దంతర్వాత గృహనిర్మాణ కార్యకలాపాలు బాగా పెరిగినసమయంలో 

ఇంగ్లాండువారు తమ నగరవీథులలో అలంకార తరుసంతతిని నాటడం ఆవసర 

మని గుర్తించారు. దిర్మింగ్ హాం బయటి బాటలనుమూ స్తే విస్తారంగా పచ్చికనూ, 

చెట్లనూ ఉపయోగించి ఓ పథకం జాగ త్సగా అమలుజరిపా రనిపిస్తుంది. లివర్ 

పూర్లో (ట్రాము దిద్దలమధ్యలోకూడా పచ్చిక మొలిపించి అంచులు తీర్చారు. 

(నెంచి వలసదారులు “లంబార్నీ పాఫ్టర్'ను కెనడాలో (ప్రవేశపెట్టారు, 

క్యుబెక్. మం(చేల్ పట్నాలలో ఆది సర్వసామాన్యంగా బాటల(పక్క_ చెట్లుగా 

పెంచుతున్నారు. జర్మనీకి ఓకు చెట్టులాగే కెనడాకు (పధానవృక్షమెన మాపెల్ 

బాటల్గపక్క_ చెట్లుగా విపరీతంగా ఆ దేశంలో తూర్పు ఆ మెరికారాష్ట్రంలో 

పెంచారు. ఆ దేశాలలోకల్లా వాషింగ్లన్ పట్టణం బహుశా ఓ కళాదృష్టితో చెట్లు 

పంచినదిగా కానవస్తుంది. పసుపు, తా(మవర్ణాది చ్చాయలుగల మాపిల్, ఓకు, 
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చెస్నబ్రంగులు రాక్ క్రీక్లో హరితగృహశేణివర్షంతో సమన్వయంపొంది 
అక్షోదిరు నవంబరునెలల్లో చూపరులమనసులో చెరగనిముద్ర వేస్తుంది. జపానుకు 
చెండిన జంటపూల చెరీ, పీచ్ వగైరాల తెల్ల టిపూలు, రోజారంగుపూలు, 

సువాసనల వెదజల్లే (మాగ్నోలియా) చంపాతరులు ఆ అందమైన నగరంలోవి 
(పభుత్వభవనాలకు స్మృృతిచిహ్నాలకు ఓ సొంపును సొగసును చేకూర్చినవి. 

ఆయినా ఉస్ల ప్రాంతాలలో దొరికేటన్ని అందమయిన చెట్లు ఆ చలిదేశాలలో 

దొరకవు. మిలమిలమెరిసే పూలూ. అందమైన పక్తులూ మనపాంతాలలో నే కిలవు. 

కాండీలోని నేమ నుంకోనుల బారులు, జొహనస్బర్లులోని నీలిసుంకేసుల, చెట్ల తళ 

తళలాడే పూలూ, చండీగడ్లోని శేలచెట్లబారులూ ఉత్తర ఆ(ఫికాపట్నాల 

వీథులలోని చక్కటి పెనుతాటిచెట్ల నరుసలూ - వీటితోపోలి స్తే అమెరికాలో 
ఆలాంటివవీ లేవు. 

స. వృక్మళేజీని ఎలా నాటాలో జరోచింది నాటారు. గిజేనుంచి 

పిరషిడ్తదాకా వెళ్ళే రహదారిపొడవునా అందమైన సీమ సంకేసుల, యూకలిప్రస్ 
చెట్లను మార్చమార్చి నాటారు. బాటల పక్క రేలట్లను విపరీతంగా నాటారు. 

అలాగే ఖర్తూర "చెట్ల నూ. ఇళ్ళ పెరిదులలో ఖర్హూర పు సొదలుంటాయి. 

మొం*కోలో (పంచి వలసదారులు పట్నాల దాటల పక్క చెట్ల దారులను ఎంతో 

కళాదృషితో నాటారు. రదాటో (ప్రధాన రహదారిలో కాస్త పొట్టిగాఉండే ఖరకూ 

రాలను బారులుగానాటి ఆటూ ఇటూ పచ్చిక అపర్చినారు. పట౫ంలోని (తికోణ 

స్రలాలలో తురతొవోవ్క ఇనన్ టిరిజాంలివోలియాన్ (4౧74౮ torehenthipolus) 

నాటారు. నవంబరులో ఇవి ఎరటిపళ్ళను విషంగా కాస్తాయి. కొరగృహాల 

ఆవరణలలో నారింజరంగు పూలుగల నృంర్డ్ భవము (Bignoma- Verusta), 

ఊదారంగు బోగన్ ఎలాలను, మంచి సీలిరంగుపూలలో నల్ల చిత్రమూలం దుబ్బు 

లనువేసి (పకాళశవంతం చేశారు. 

నగరవాస్తు నిర్మాణంలో (పధానలక్ష్యం పట్టణం మరింత సమర్థంగా, ఆరోగ్య 

వంతంగా, అందంగా కానరావాలి. చక్కగా ఒకరీతిలో ఏర్పరచిన విశాలవీథులే 
కాకుండా పెద్దదాటలూ. వానిప్రక్కన పూలచెట్లూ ఆలాగే జాగ త్తగా ఏర్పరచడం 
మనకు అవసరం. అంటే అన్నిటా ఒకక ట్రడి ఉండాలి. అంటే అన్నీ ఒకే 

మూసలో పోపినట్లు ఉండాలని కాదు. ఇప్పటిలాగా ఎవరికివారు ఇష్టానుసారం 
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వికారం చేసివేసి అయోమయం కల్పించడం ఎంత ఆవాంఛనీయమో అన్ని 

ఇళ్ళూ, అన్ని చెట్లూ ఊళ్తూ ఒకేరూపులో ఉండడంకూడా ఆంత అవాంఛ 

నీయమూ కావలసిందల్లా ఒక సువ్యవస్పికమయిన వై విధ్యం. 

వీథులలోని ఇళ్ళు ఒక వాస్తుపద్దతిలో ఉండడ మేకాక చెట్లను నాటడమూ, 

ఎప్పటికప్పుడు అవి ఎండిపోగానే వేరే వానిచోట నాటడం ఇవన్నీ ఆవసరం. 

మన పట్టణాలలో బాటల రాకపోకల కొక స్తానుండారి. అలాగే వాటిని అందం 

చేయడానికీ ఒక పథకం ఉండాలి. కాస్త స్త ముఖ్యమైన (పతిపట్టణంలోనూ “పరిసర 

(పకృతి'నిగూడా గీసి ఉంచాలి. దానిని ఆమలు జకపాలి _ తూ. చా. తప్పకుండా. 

కొ త్రబాటలకు పరిచితంకాని పుష్పవృక్షాలను నాటించడం సులువేకాని పాత 
బాటలే అసలు సమస్య. ఇప్పుడున్న చెట్ల న్నిం ంటిసీ కొట్టించే స్తే ఇక అక్కడ 

సీడే ఉండదు. చేయవలసింవలా ఎండిఫోయిన, పోతున్న వావి నన్నిటినీ తొల 

గించి ఒకపద్దతిలో కొ త్రవాటిని నాటుతూపోవడ మే. - 

కాశీ విశ్వవిద్యాలయం ఆవరణలో చక్కగా నాటిన పూలచెట్ల బారులన్నీ కొన్ని 

మాయమైనవి - లేదా ఓపరిసర వాస్తుచిత్రం లేనందువల్ల అక్కడా అక్కడా 

అతుకులు గతుకులుగా తయారయినఏి. అంతేకాక వాటిని పర్యవేక్షించే వారికొక 
కళాత్మకమెన అభిరుచి లేకపోవడంకూడా ఇందుకు కారణం. రంగులను కలిపి 

అందంగా తీర్చడం అందకికీ చేతకానిమాట నిజమేకాని, ఇందుకో చిత 

కారులు మనకు తోడ్పడవచ్చును. చెట్లు పెంచడంలో నేర్పున్నవారిలో కాస్త వర్ష 

సంకలనం, సౌందర్యం ఎరిగినట్టి, కాస్త కళాదృష్టి కలిగినట్టి వారిని ఏరి వ్యవ ఫాయ 

కళాశాలలలో వారికి ఉద్యాననిర్మాణంలోను, వర్త సమన్వయం, వక్షవ్యత్యయం 

మొదలయినవానిలోను వారికి శిక్షణయిచ్చే ఏర్పాటు చెయ్యాలి. చిత్రకారుని 

ఉద్యానంలోనికి. ఉద్యానవిజ్ఞానిని కళానిలయంలోనికి (ప్రవేశపెట్టాలి. అప్పుడు 
ఉభయులకు అనుభవం వస్తుంది. ఉద్యానాలలోవి ములుమోదుగు, బాడిద, కిలివిలి, 

రేలలాంటి వానిమీది గాలి, ఆకర్షకతా చ్వితళాలలోనికి (ప్రవేశించి కళాకారుల 
మనసులను ఉత్తేజితం చేయగలవు. ఆలాగే సువ్నితమై భావనాత్మీవతగల చిత 
కారుల బుద్ధి పాభవంవల్ల ఉద్యానాలు లాభపడగలవు. సుందర చి తాలద్వారా వారు 

తమ అనుభూతిని సామాన్యునికి అందజేయగలరు కదా! అలా నీలి సుంకేసుల 
వర్త తళత్తళలూ, కిలిబిల్మిపాభవం, కాంచనాల ధాళధళ్యమూ మన ఇళ్ళను 
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రాగ రంజితం చేయగలవు _ పూలుపూపి రాలిపోయినతర్వాత గూడా ఏడాది 

పొడవునా, 

దేశంలో నలుమూలలకువెశే దేశీయ, రాష్ట్ర, (పాంతాల బాటల(పక్క చెటను 
గా అ ag) 

నాటడంలో వాటి నీడను, వాటి ఉపయోగాన్ని మనసులో ఉంచుకోవాలి. కాని, 

పటణం బాటలపక్క చెట్లు వేరేరగంవి కావాలి. వీటికి చెట్ల ను ఎన్నికచేయడంలో 
లు ౧ గా 

చూడవలసినవి నీడా, అందమూ మాత్రమే. దురదృషవళాత్తు మన పూలచెట్లలో 

చాలాభాగం ఏటా అకులు రాల్చి పేసేవె. వ మాత మే సీడనూ, అందాన్నీ 

ఇవ్వగలవు. ఉన్నచోటు తక్కువై ఒక వరునకే చాలినప్పుడు రేల, చీమ నుంశే 

మల, నీలి నుంలేనుల, ములుమాడగు వచైడో లాంటివానిని మార్చిమార్చి పీడనిచ్చే 

నో రేడుచాబ్ల్ వంటో (౭626 operantam) వితోపాటు నాటవచ్చును. ఒకొక్క 

వీథికి ఒకేజాతిచెట్లు నాటాలి. బాగా పొడ్తవుపెరగే యూకలీపస్, ఆకాశ లివంటిఏ 
అ (aa) 

గాని, విసారంగా కొమ్మలు వ్యాపించే మద్ది చెట్టులాంటిపిగాని పటజవీధులకు పసికి 

రావు. కానణం అపై వద్యూతలయతులకు ఆడుససాయి. మధ్యరకం చెట్ల యిన 
నానాటి a’ — aa) 

నేరేడు, ఐస్ఫేరి బండిని సీఉకు జాగా తగినఏ, కొత్త ఢిర్లీలో వీనిని విపరీతంగా 
పెంచారు. అందుకోనమైతే ఇతరరకాలచెట్లు ఎన్నుళోవాలి. 

విళాలమెన బాటలుగల పటణాలలో 'రెంతువరుసలలో చెటు నాటడం ఆవ 

Ff 
{ 

౭ రం. పటణ (పధానవీథులలో ఆతి వేగంగా ఎశ్ళేకార్ష రు భారీలకేకాక, మెలగా 
(ఎ aa) hug 

కి 

EK నడిచే గుర్రబబళ్లకూ, ఎడ్తబళ్లకూ, సైకిళ్ళకు ఏర్పాటు ఉండాలి, అంటే 

ఈ రెండురకాలకు ఆటూ ఇటూకూడా విభజించగా బాట నాలుగువాగాలుగా ఉండా 

లన్నమాట. వాటినడుమ పొదలూ. పచ్చికావేపి అటూ ఇటూ కాలిబాటలు వద ాలి. 

ఆ కాలిబాటలకు వెలుపలి వేపు రెండుదరుసలలో చెట్లు నాటాలి. ఎందులో వెలుపలి 

వేపు ఎంత, అలోకొం, నోరేడు. వు[తంజీవ, వొగడ, కొండవువ్వా, వేద లన్వేరి 

లాంటిపి నాటాలి. వాట్ పయోజనం నీడ నివ్వడమే. వీచిని ఖండఖండాలుగా కాక్ 

తరునలుగా జేన్న చోటనో నాబాలీ. లోపలివరున పూలచెట్లు వేయాలి. బయటివన్నీ 
ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండి చిక్కని కొమ్మలూ రెమ్మలూ కలవి. వీటిలో ఒకేరకం 

వానిని పం క్రిగా నాటితే అందమయిన పైభాగం, ఆకారశిఖరాదుల సమానత వర్తి 

ఓ మనోహరలతా చేకూరగలవు. అవీ ఇవీ కలిపితే ఎగుడుదిగుడుగా వికారంగా 

ఆంతా తయారవుతుంది. లోనివరుస ఒక్క అలంకారార్థమైన పూలచెట్లకే కేటా 
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యించాలి. బయటవరున బాటసారులకు నీడవిస్తుంది. అందుతోపాటు రంగు 
రంగులి పూలవెనుక పచ్చని యవనికలాగూ పనికివ స్తుంది. రెండువరుసలలోనూ 
ఒక చెట్టుకూ ఇంకోదానికీ నడుమ 80) అడుగుల ఎడం ఉండాలి, దానికి ఎదుట 
ఉన్న చెట్లు మార్చి మార్చి వేయాలి. 

(పతి పెద్దపట్టణంభో నూ బాటల కూడలిలో ముకోణంగా థాళీస్టలముంటుంది. 
(ప్రమాద నివారణార్ధం వీటి నెవరికీ భవననిర్మాణానికి కవులుకు ఇవ్వరు. వాటిలో 
టోగన్ విల్లా లాంటి పొదలు పెంచవచ్చును. 

ఆందమెన బాటలూ, చక్కటి. ఉద్యానాలూ, చౌకులూ పట్టణాలకు (పకృతి 
సొందర్యాన్ని (పనాదినాయి, 

మామూలుగా ఒళజాతివి వేస్తేనే బావుంటుంది. పూలచెట్ల లో అనేకరకాలు 

అందంగా వ్నన్నా ఒకేకాలంలో పూసే విభిన్నజాతుల చెట్లూ ఉన్నవి. వీటిని పక్క 
పక్కన నాటితే వాట్మిపభావం ఇంకా ఎక్కువవుతుంది, వాటిరంగులూ కలుసాయి. 
ఆలాంటివాటివి క్రింద వర్శీకరించి వర్షనామర న్యద్మ్భషితో ఇస్తున్నాను. 

పథకం.! 

శ న | 
లోల నీయనుంశోనుల రేల 

(సనుపు) (నారింజ రంగు) (వసువు) 

ఇది చాలా కొట్టవచ్చినట్టు కానవచ్చే కలయిక. మేలో రెండురకాలవీ పూపి 
నప్పుడు పసుపుపూలూ, నారింజరంగు పూలూ కలిసి అందంగా ఉంటాయి. 

పథకం 2 

తొంఠజిం ల లోలిఖీ కొండ్బింలో 
{ Peliophorum (Colwllea (Peliophorum 
Jerrguneum) racemosa) Serrguneum) 
(స్వర్హవర్షం) (నారింజరంగు) (స్వర్రవరం) 

ఈ పథకంలోవి రెండురకాలూ అక్టోబరులో పూపినప్పుడు చాలా బాగుం 
టుంది. వర్షనంయోగం వైదావిలాంటిదే. 
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పథకం-98 
se cy తం కాగా నత 

చీలి నుంకేనుల వరిడీ నీలి నుంశోనురి 

(76౧2747274 (Grenvillae ( Jacaranda 

mimosaefolia) robusta) n.imo‘cefclia) 
(నీలం) (పసుపు) (నీలం) 

ఈ రండూ ఏపిల్ లో పూస్తాయి. సీలిపూలు ఎండలో ఎంతో చల్లగా ఉంటాయి 

కళ్ళకు: 

పథకం-4 

వైథ యందారోం వ బ్రైట్ 
(5) 

(Spatkodea (Ervthrina (Spathodea 

nilotic1} 27267062) nilotica) 

(నారింజరంగు) (రకారుణం) (నారింజరంగు) 

ఇవి రెండూ మార్చిలో పూలు విరగబూసి వెలిగిపోతుంటాయి. 

పథకం. 

నావారాణిీ వావారాణే దొవారాడీ 

Cassia nodosa Cassia marginata (Cassia nodosa 
4 

(రోడారంగు) (శ్వేతలోహితం) (రోజారంగు) 

తగరిస తంగేడుజాతికి చెందిన ఈ చెట్లు రెండురంగుల పూలవి మే జ్యూన్ 

లలో పూస్తాయి. ఇది చక్కని రంగుల గలయికి. 

పథక౦-6 

సన || 
ఎ)(రఖోడోంటు తౌల్ల బో ఢంట టోడంకు వోడంటు 

(Bauhinia (B. Variegata) (B. Krugu) (6. 1407200242) 

variegata) 

(గులాబిరంగు) (తెల్లరంగు) (ముదురురోజా) (లేతరోజా) 

ఇవన్నీ ఒశకేజాతివయినా పూలరంగులు వేరు. దుమ్ములేని బాటలకు, ఇళ్ళ 

దాపులవానికి ఇవి ఆందమిన్తాయి. ఫిబ్రవరి నడుమనుంచి మార్చి మధ్యదాకా ఇవి 
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పూస్తాయి. అవన్నీ ఆ రోజులలో రంగుల రాసులతో ఉంటాయి. ఇదెంతో వర్డ్ 

మ్మిశణం,. 

పట్టణాల దాటలకు తగిన అలంకార వృక్షాలు 

గ ఉదా లు ద ద ద ద ద ద దా ———————_ ద ద చ ము. 

బయటి వమనకఠు గుబురు చెటు లో వరుసకు పూలచెట్లు 

కామరా 4 (Averrhoe Caramboln) రేల (కోల పొని | 

వాబోల్ (వ్ (Callisteman lanceolatum) కాంచనం 

తోదంథిం (Anthocephalus 62222104) లోడంట 

నోరేతు (Eugenia operculata) కీలివీరీ 

Sf so (Pobatithia 60౧౯0024) కొండచిం3 

వ్రు(ళందీవ (Putranjiva roxbirghit) ప్టిడ 

Yes (Sterculia alata) జావారాణి 
ఎ్యదగన్నే ద (fithecolombium Saman) సీమసుంకేసుల 

తురళవోవ (Mela azad rachta) పరుగు 

DoS (Tamarindus indica) పరిణి మాది 



అధ్యాయం-5 

జాతీయ రాష్టమారాలు - వృత్షపంకులు 
టె ౧ ఎ 

బాటల పక్కను, బహిరంగస్థలాలలో నీడ చెట్లను నాటించిన పురాతనరాజన్యులలో 

అళోకు దొకడు. తాము వేసినబాటలకు నీడ అవసరమని మొగలులూ గు రించారు. 
అయితే ఓ అలోచనాపూర్వకమైన ఏర్వాటులేమ. రాబి, మరి, బన్చేరి లాంటి 

చెట్లతో విచక్షణారహితంగా వోవ, బింలో, ఇవ్చ చెట్లను కలగలిపి నాటారు. 

ఒక్క_ కాశ్మీరులోనే ఒకవిధమైన పథకం (పకారం ఆలోచించి జీలంనది పొడ 

వునా చేనాల్ చెట్లను నాటారు, పహల్గాఎ వెళ్ళేదారిలో గాంధార్బల్ మాతక్ల 

దాషన ఆవి ఆగ శ్షద్భుతంగా కానవస్తాయి. యూరోపులో దాటలపక్క_న ఒక 

పద్దతిలో చెట్లు నాటడం 16 వ శతాబ్దినుంచి ఉన్నది. (ఫ్రాన్సుకు చెందిన ఫ్రాన్సిస్_]. 

ప్రధానమార్గాలలో లంచార్నీ పా పర్ చెట్లన 3 నాటే పథకాన్ని చేపట్టాడు. ఆన్ 

హర తరుపాళిగల పెంచి రహదారులు ఆయన కషి ఫలితాలే, ఆయన వారసులు 

వరుసగా ఆ కృషిని చాలాకాలందాకా కొనసాగించారు. కెనడాకు తొలినాళ్ళలో 

వలసవెళ్ళిన (పెంచివారు ఈ చెట్లను అక్కడ (ప్రవేశపెట్టారు. క్యుబెక్ రాష్ట్రంలో 

దాటల పక్కన ఈ చెట్ల వరునలు కానవని*యి 

మనదేశీయ, రాష్ట్రీయ, (పాంతమార్గాలలో ఒక పథకం మేరకు చెట్లు నాటాలి. 

చెట్లసంగతి ఏమీ తెలియని పి. డబ్ల్యు. డి. ఇంజనీర్లు ఇంతదాకా ఈ పని చేస్తూ 

వస్తున్నారు. ఆతర్వాత ఎండిపోతే వానిస్తానే చెట్లు నాటడం పూర్తిగా కోతలకే 

ఆస్పజెప్పుతున్నారు. వారు చేతికిదొరికిన చెట్టును నాటుతున్నారు. ఫలితం అనిష్ట 

కొర మైసది. మన బాటలపక్కనున్న చెట్లవరునలు రకరకాలవానితో కలగాపులగ 
మైనవి. 

విచక్షణలేకుండా నాటడం, ఆలోచనలేకుండా ఎండిపోయినవాని స్థానే కొత్తవి 

నాటడంవల్ల మనబాటల వృక్షపంక్తులు “చౌ చౌ” అయినవి. వాటి 8ఖరాలలోఉన్న 

విభిన్నతలు, వాటి పెరగుదలలోఉన్న విభిన్నతలు వీటిమూలంగా అవి అతుకుల 

బొంతలుగా తయారై దూరంనుంచిదూ స్తే ఆవి ఒకవరుసలో కనబడవు. ఆలా 
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కాక కొన్నిరకాలచెట నే కొన్నిమైళ్ల దాకా నాటితే అవి ఒకరకంగా ఉండి, కను 
విందు చేస్తాయి. పైభాగం వరుసలోఉండి ఆలల్లా ఉంటాయి. కాఠిచ్లే రోకోరకాలబి 

తొఅగాళ్రలగంచోయవండా, 4తోరోతమైనోవి చాలాదూరొందాకా నాటడం అత్యూవనరోం 

వాటిరూపు మెరుగుకావడమే కాక, వాటి పర్యవేక్షణ పొదుపుగా జరుప వీలవు 

తుంది. ఎండిపోయినవాని దాపున వేరే నాటడం సులువవుతుంది. వ్యాపారార్థం 
వానిని వినియోగించుకోవడంకూడా సమర్థంగా సాధ్యమవుతుంది. మైళ్ళకొలది 

మేర ఇప్ప బెట్టనో, వోవచెట్లనో నాటినట్రయితే అలాంటి ప్రాంతంలో మర గాను 

గలను సులువుగా స్టాపించవచ్చును. అలా వేయడంవల్ల రవాణాఖర్చులుకూడా 
తక్కువవుతాయి. అలానే హిమాలయ వాంత భూముల్లో ౨)(రలీను, మద్ది, కోట 

చెట్లను అలా (ప్రత్యేకించి పెంచి అక్కడ కుర్చీలూ దిల్లలూ త.మారుచేసే పరి 
(శ్రమను పెంచవచ్చును. ఇప్పుడు కేవలం కోతులకు (పధానాహారంగావున్న చింత 

పండును పంజాబు, పక్చిమ పాకిస్తాన్ లకు లాభసాటిగా ఎగుమతి చేయవచ్చును. 

ఇవ పూలను ఇంధనంగా పనికివచ్చే మాదక ద్రవ్యాల తయారీకి వాడవచ్చును. 

బాటల ప్రక్క చెట్లు ముఖ్యంగా నీడ నివ్వాలి. కాబట్టి త్వరగా పెరిగేవీ, చిక్కని 
సీడనిచ్చేవీ ఇందుకై ఎన్నుకోవాలి. గొడగులాగా, కాస్త గొడుగుమో స్తరుగా 
శిఖరం కనిపించే వోవ, ఇవ్చ, చింత, మావటి లాంటివే యూకలిప్రస్, కేకు, ఆకాశ 

మల్సిలాంటి కూచిగా పైకివెళ్లే ?అరాలవానికంచె ఇందుకు పసకివస్తాయి.. నీడ 
విస్తూ బాగా కలపనిచ్చేవో, లేదా పళ్ళనిచ్చేవో ఉంటే అది మరింత వాంఛనీయం. 

బాగా కొమ్మలు రెమ్మలు విస్తరించడానికి వీలుగా వాటిని 40 అడుగుల వ్యవ 

ధానంతో పాతాలి. బాట 1(0 ఆడుగులకంచె వెడల్పు ఎక్కువుంటే రెండు వరు 

సలు నాటవచ్చును. బయటివరుస అంచున ఉండాలి. ఉదాహరణకు లక్నో-రాయ్ 

బెరేలీ రోడులో కొంతభాగం అలా రెండు వరుసలచెట్లతో ఉన్నది. ఆది బాగా 
వీడ నిస్తుంది. చల్ల గానూ ఉంటుంది. 

వర్షపాతం, నేలరకం, వాతావరణస్థితి, నీటిమట్టం వీటిని మనసున వుంచుకొని 

బాటలకు కావలసినచెట్ల ను ఎన్నుకోవాలి. శీశతోపాయ ఆర్థికంగా బిలువై వానినే 
వెంచాలి. అలాంటివాటిని ఈ [కింద ఇస్తున్నాము. 

(తరళ )వోవ (Melia azedarach). ఆకులు, బెరడు మందులకు వాడుతారు. 

గింబెలు విలువైన చూసెవిస్తాయి. బబిటో నేలల్లోను పెరుగగలదు. 
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ఇావ్ఫ (Bassia latifolia). పళ్లు తింటారు. గింజలు నూనె గలవి. పైగా 

అందంగా ఉంటుంది. మార్చి, ఏ(పెల్ నెలల్లో దాని అరుణారుణపుతాలు అతి 

సుందరంగా ఉంటాయి, 

బింల్ (Tamarindus indica) బాటల దుమ్మును తట్టుకుంటూ నిలిచే అంద 

మెన చెట్టూ, పండూ, కలపాకూడా విలువైనవి, సొడితావులకు తగినది. 

ఎ(రోనీనూ (Dalbergia 0%) మంచి కలపనిస్తుంది. 41 అంగుళాలపైన 

వర్షపాతంగల హిమాలయప్రాంతం౦ జిల్లాలకు బాగా సరిపోతుంది. 

మావిజీ (Mongifera indica) విలువైన సళ్ళను, సీడను ఇస్తుంది. కాస్త 

దింకగా, మిశంగా ఉన్ననేలకు $0 అడుగుల నీటిమటం దాటని చోట్లకు సరి 

పోతుంది. 

తాల్పబిందుగ (Albiz?ia procera) త్వరగా పెరిగే అందమెన చెట్లు. ఇసుక 

నేలలో సులువుగా పెరుగుతుంది. వీని మొదలు తేలిక పసుపుకంగురో ఉన్నందు 

వల్ల దుర్చొలకాంతినికూడా (పతీదింది స్తుంది. బాటల(పక్క_కు బహు చక్క_టిది. 

ఎ(దగన్నా డు (Pithe colobium Saman-rain tree) 40 అంగుళాలుమించి వర్ష 

పాతంగల తొడిిపాంతాలకు మంచిది. 

అ జ K అవకా 

దాటల (పక్కకు పనికిరాని చెట్లు 

ఏ పరిసితిలోగాసీ ఈ [కిందివానిని బాటల్మ పక్క నాటరాదు. 
ఆ 

యూ శీలివ్టన్ __ అన్నిరకాలవి. 

అకాళ మల్లి (Millingtonia hortensts) 

నోరేడు (Eugenia jambolana) 

5035 (Albizia lebbek) 

తరుంటి-బిన తంగేడు (Ceassia Siomea) 

మం (Ficus glomerata) 

ఈ చెట్ల కలప చాలా దుర్చలం, కాస్త గాలివానకై నా విరిగిపోతుంది ఆందు 

వల్ల వాన వచ్చిపోగానే రోడ్డులన్నీ పోవడానికి వీలులేకుండా తయారవుతాయి. 



80 పూలచెట్లు 

తుపానులో ఇవి దురదృష్టవంతులయిన (పయాణీకులపాలిటి మృత్యువులు. పైగా 

యూకలిప్టస్ లాంటివి కూచిగా పైకి పెరిగేవి.నీడ నివ్వవు, 

ముళ్ళచెట్లు 

నాలి (Acacia arabica) నోర్తితుమ్య. 

నీమతమ్మ (Acacia modesta) 

mo (2Zizaphus J juba) 

ఇవన్నీ ముళ్ళచెట్లు. వీటిముళ్లు చిన్న కార్ల -టెర్లకు (ప్రమాదకారులు- నైకిళ్ల కూ, 

మోటారుకొర్ల కు కూడా. 



అధ్యాయం రి 

న గృహోద్యానం ఎలా నిర్మించుకోవాలి 

తోటపని సంగీతంవరె అతి లలితమయిన కళ. తోట ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించే 

వాడు చిత్రకారుడు, సౌందర్య పిపాసీ, వృక్షేశా స్రజ్ఞాడూ, తోటమాలి, వాస్తుకిల్సీ 

కూడా అయివుండాలి. రంగునూ రూపునూ దిద్దడంరో చితకారుడు కావాలి. 

పౌందర్యపిపాసిగా అతను (ప్రకృతిని, సుందర తరుపాళివి (పేమించాలి. అలాగే 

చెట్టి నుగూర్చి చాటి స్వరూపాపస్యభావాలగుగూర్చి వానికి తెలియాలి, చితకళా, 

+ల్పమూ తెలిసి ఇక్లూ చెట్లూ వాని రూపసామ్యమూ (గ్రహించాలి. చేలకు సరి 

పోయిన చెట్లను ఎన్నిక చేయగలవాడేకాక, చెట్లు నాటడంలో ఒకవిధమయిన 

పంయుతి, రీతీ గతీకూడా తెలిసినవాడు కావాలి. 

అందమూ ఉపయోగమూ సమపాళంగా మేళవించాలి. ఒక వందయేళ్ల క్రితం 

పరకూ ఇస రెండూ పరస్పర ఏరుద్ధాలుగా ఉండినవి. అందమంటే ఆ రోజుల్లో 

శరీదయినదీ, మరీ అలంకారాలు చేసినదీ అనే భావ ముండినది, ఒక కుర్చీయో 

దిల్లో అందమయినది కావాలంటే మరీ ఖర్చుచేసి విపరీతంగా నగిషీ చేయాలి. 

ఇప్పుడు బల్లలూ కుర్చీలూ లేదూ, చంచాలూ కప్పులూ నిరాడందిరంగా ఉపయుక్త 

ముగా ఉన్నా చాలు అందంగా ఉంటున్నవఏి. ఉపయోగం, అందంలోని ఆశయా 

లిస్పుడు సమన్వయించినఏ. ఇస్పుడు దేనిని రూపొందించినా అది తనపని సులు 

సుగా, చక్కగా, అందంగా నిర్వ ర్తి ంపగలగాలి. పూర్తిగా ఎదిగినయువతి 

అందంగా ఉన్నదంటే (పజనన సామర్థ్యం చక్కగా ఏర్పడినందువల్ల నే. ఒక 

తేనీటిప్మాత అందంగా ఉన్నదంకే తగినన్ని నీళ్లు పట్టాలి, తిన్నగా నీటిని పోయ 
గలగాలి. అలాగే రకర కొలచెట్ల నూ కలగాపులగంగా పూలర౦గునుగాని, వాటి 

ఆకారాన్నిగాని లెక్కించకుండా నాటితే ఆ తోట అందంగా ఉండదు. తోట అంతే 

(ప్రశాంత సలం, సౌందర్య సమారాధనాస్థలం. మరి దానిరూపు మనసును కలత 

పరిచేదిగావుంటే అది సరిఅయినది కాదన్నమాట. 

తోటనిర్మాణంలో సరై నచెట్లును ఎన్నికచేపి, సరె నచోట పాతాలి. చెట్టునూ, 

దానితావునూకూడా ఎన్నుకోవాలి, పొట్టిగావున్న బోతంట (ళచ్చాల్ ) మొక్కను 



§2 పూలచెటు 
(aa) 

పొడుగాటి కిలిబిలీవెనుక నాటితే అది సరై నదికాదు. అంతే వస్తువుతోషాటు. 

నలంకూడా (పధానమే. 

సహజపరిసరాలను._ నేలవాలు. చెట్లూ. ఆకసమూ ఈ మూడింటిని_అందంగా 

నమన్వయింపజెయ్యడ మె ఉద్యాన నిర్మాణం అని రూపే, కెల్లీలు నీర్వచించారు. 

అక్కడి స్థలంతో కలగలపిపోయేట్రుగా ఉంటుంది చెట్టు రూపం. ఒక నిర్దిష్ట 

స్థలంలో పెరిగేచెట్లు కిఖరాలరూపు అక్కడి నహజపరిసరాలకు అనుగుణంగా 

ఉంటుంది. జపాన్ కుచెందిన (కీపి మోరియాలు ఎగుడుదిగుడు ఆగ్నిపర్వతశిలలకు 

అనుగుణంగా వంకరటింకరగా ఉంటాయి. పొడవుగా నిటారునా పెరిగే దేవదారు, 

సరళాదులు నిటారుగా పెరిగే మొదళ్లతో, గుబురుగా గోళంలా వి న్తరించే శిఖరా 
లతో హిమాలయాల ఆకారానికి అనుగుణంగా ఉన్నవి. అలాగే ఓకు, నూపల్. 

చెస్ట్నట్, ఆపిల్ లాటివి ఏటవాలుగావున్న ఇంగ్లండు (ఫ్రాన్సులలోని గుట్రలకు 

తగినట్టుగా ఉన్నది. అలాకాక గొడుగులలాంటి తుమ్మ చెం(డజాతుల చెట్లు, 

నీలి నుంకేనుల వంటిపీ, ఆర్జాతష్మతాలంకారంలో ని వోవలు, ఇవ్చ, మావజీ, మరి, 

రాఎ లాంటి ఉత్తరాదిమైదానాలలో పెరిగేఏ అక్కడి సమస్టలిని చక్కగా అతి కేవిగా 

ఉన్నవి. వీటితో వ్యతిరేకించే జనానా సయోగ్యాలుకాని వింధ్యపర్వతాలలోవి 

వంకరటింకర చెట్లను చూడండి. చెట్టు ఆకారం, ళిఖవం బహుశా కాంతితో 

సంబంధించింది కావచ్చును. [కిక్కిరిసి సంకుచితంగా ఉన్న తోటలలోని 

రాఎచౌక్టును చూచాను. ఆది దేవదారులా ఉంది. తన కొమ్మలు వ్యాపించడానికి 

అనువయిన విశాలస్థలమున్నచోట నే గొడుగులాంటి ఆకారం సహజంగా ఏర్పడు 

తుంది. కొండలలో (కిక్కి రిపివుండడంవల్ల నేమో కొన్ని చెట్ల మొదళ్లు వీటారుగా 

సన్నగా పెరిగిఉంటాయి. బహూశా పిరమిడ్త లాంటి పర్వతాలరూపులో శిఖరాలు 

కాని, కాస్త సన్నగా పొడవుగాగాని ఏర్పడడం ఆయాతావులకు అనుగుణంగా 

వచ్చిన మార్చువల్ల కావచ్చును. అలాకాక యా దృచ్చికమూ కావచ్చును. ఈ 

అలవాటు సహజపిద్ద మేమో. ఎందుకం కే ఈ చెట్లు బాగా విశాలంగావున్న మైదానా 

లలో వేపినా అవి అలా విటారుగా నన్నగా పైకే పెరుగుతున్నది. అక్కడ 

విస్తరించేందుకు ఆటంకం ఉండదు. వెలుతురుకోనం వెంపరలాడవలపిన వనే 

లేదు. 



మీ గృహోద్యానం ఎలా విర్మించుకోవాలి $8 

ఒక (పక్యేకపాంతంలోవి చేట్లును దావికి సహజంకాని మరోతావున నాటడం 

వల ఆది కొట్రవచ్చినట్లు కనిపి స్తుంది. దేవదారులాంళ వానిని నమనస్థలిగా ఉన్న 

ప్రాంతాలలో వే స్తే అవి బాగా ఆకర్షిస్తాయి. అది విలక్షణత. 

ఎలక్షణత = దానిచుబూవున్న చెట్ల లక్షణాలకం బె స్పషంగా కానవచ్చే విభిన్న 

లక్షణాలున్న చెట్లను నాటడ వల్ల ఒక విలక్షణత స్థాపింపవచ్చునని రూ'పేకేలే 

లన్నారు. మామూలుగా ఆ ప్రాంతంలో పెరిగేచెట్లు విధిన్నస్వరూప స్వభానాలుగల 

వేరుచెట్ల నునాటి వై లక్షజణ్యం చూసవచ్చును. ఓ పచ్చిశదియలు మూలలో ఒకే 

ఒక అరూరాన్నో, అళోరాన్నో. ఆకాశమల్తినో, సరళ(దుమాన్నో, దేవదారులనో 

నాటితే చుటూ తగ్గులో చిన్న చిన్నపొదలూ అవి కల ఆచోట ఆది ఓ విలగణతను 

కల్పిస్తుంది. జ. మరీ గుబురుగా ఉండేవాపినీ, మరీ కొటవచ్చినబ్లున్న రంగుల 

పూలతోడి వానిసీ నాటీ విలక్షణత సాధించవచ్చును. ఒంటరి $929, 

నీమ నుంశేనుల అందుకు పనికివసాయి. అ సుతే ఇందుగని పొడుగాటి అపురూప 

మెనచెట్లను అదేపనిగా ఎక్కువ వేనినా ప్రయోజవం పిద్దించదు. మనదృష్టి చెదిరి 

పోకుంది. 

తన ఇంటికి ఎలాంటితోట రూపువౌవాలఐపే మామూలుగా రొన్త నాగిరకుడు 

నిర్నిబదమెనరూపం కావాలంటాడు, నిబద్దమూ నిర్నిబదమూ ఆనేమాటల నిక్క_డ 
లుక్ అ ఢా 

(పత్యేక మెన ఆరంలో వాడుతున్నాము. సాంఘిక రాజకీయవాననలకు దూరమెవ 
ర (7) మొలల 

వ్యాఖ్యానమిది. 

నిర్ని బద్దమైన చెద్లి నాటుడు చదరంగా, ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్న రెండురకాల 

వేలలకూ సరిపోతుంది. విబద్దపద్ధతి ఒక్క నమత లస్థలికే నరిపడుతుంది, “విర్నిబర్ధ 

వద్ధతి ఆ స్థలాన్ని అనునరించేది, విదిద్ధపద్దతి రేఖలను అనునరించినది. ఎగుడు 

దిగుడుగా ఉన్నవానిని ఎగుడుదిగుడుగా నాటడం విర్నిదిద్ధం. ఒకపద్దతిలో వానివి 

అట్టిపద్దతిలో నే నాటడం విబద్దపద్ధతి. ఖచ్చితమయినవి గనుక నమరేఖలో, కోణ 

రేఖలనో విధిగా అనునరిం చేది విబద్దం. ఎక్కువగా వంపులనూ, వర్తులాలనూ 

చూచేది నిర్నిబిద్దం. నిబద్ధ పద్ధతిలో భావనకు ఏదీ వచలరు. ఒకచోట విలబడికే 

సర్వం కనిపించేలా న్వల్పమైన విభిన్నతలతో ఉంటుంది. పోయినకొలదీ కొత్త 
F=3 
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తాపులు , కళ్లముందు విన్తరిస్తూపోవడం ఇందులో ఉండదు.' అవి రూటేకెల్లీలు 

విర్వచించారు, 

విదిద్ధపద్దతి రేభాగణీతంలోలా ఆంతా ఒకపద్ధతిలో ఉంటుంది. మిగతాదానిలో 

తద్భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒకేరకమైన శిఖరాలుగల చెట్లతో అటూ ఇటూ సమా 

నంగా ఉండేలా విబద్దపద్దతిలో చూస్తారు. బారులుబారులుగా తురామిచెట్లను 

నాటడంలో ఇది కనదిడుతుంది. దా స్తురీతి ఇందులో (వాముఖ్య౦ వహిస్తుంది. 

చెట్లుకూడా ఇంటి రేఖలరీతినే అనుసరిసాయి. నాలుగు వేపులా పైకి ఎదిగిన శిఖరా 

లకూ, తురాయిచెట్ల కూ సామ్యం తాజమహల్ వద్ద చూడవచ్చును. పట్టణాలలోని 
గృహవిర్మాణాలకు ఈ పద్దతి అనువయినవ. పటణాలలో నమరేఖలో, కోణ 

రేఖలో (వధానం. అవీ గృహో.క్యానాల వృక్షాలననఎలో (పకిబింబించాలి. యుకే 

ఆకారంగల చెట్లనూ, పొదలనూ వేయాలి. చెట్ల. పొదల పైభాగాలు సమంగా 
లేనవ్వుడు వాటివి కత్తిరించి సమం చయవగ్సును. ఈ పద్దితిలో నడవలు, 

అంచులు, గోడలు, పచ్చిక పరుపులూ ఇవన్నీ విడివడీజింటాయి, ఆ విభాజక జ 

ఎ 

కోవాలి. 

నిర్నిబద్ధపద్ధతి వామాల.సరఖ దాపులనూ, దక్కన్ పీఠభూమిలో కొన్ని 
చోట్ల నూ అనుటాలమైన.. దీనిలో సారూప్యాని కెక్కువ (బాముఖ్యం. [కమాను 
గతంగా కనబడుతూ వచ్చేదిది. దేవి కడగా ఒక సమానతకల భాగాలను కొస్నిం 
టిని కలిపెపద్దతి ఇది. దీసి అందచందాలు (క్రమంగా చూపరముందు ఉన్మిలిక 
మవుతాయి, హఠాత్తుగా వాసముందు మొత్తం కనిపించదు. దీవికి చక్కటి 
నిదర్శనం జపొనుతొటలు. వృతావాపన మిందులో (ప్రముఖం. ఎక్కువగా పొద 
లను వాడి, వాటిని సమానవ్యవధానంకో కాక తక్కువ ఎక్కువగా నాటి ఒంటి 
గానో, గుంపులుగానో పెంచుతారు. చెట్లకు పులరంగు, వాసన లేదా కొమ్మలు 
రెమ్మల ఆందం, లేదూ వాటి వంకరకొమ్మలూ వీటినిబట్టి ఎన్నిక చేస్తారు. 

వ్యక్తుల గృహాల ఆవరణలల్లో అలంకారవృక్షలను సరైన పథకంలో నాటితే 
వాటి సంయు క్రదృశ్యం ఒకి ఆకర్షకంగా ఉంటుంది. ఇలా ఎవరయినా తన 
కుటుంబాని కొక కళాత్యక వాతావరణం సృషించుకొనవచ్చును, తద్వారా తాను 
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వివపించే పట్టణం అందానికి (పోదిచేపి తన పౌరణాధ్యత నిర్వ _ర్హింసవచ్చును. 
దురదృషవళా త్తు మన గృహనిర్మాణ పథకాలలో అలంకారవృష్షైలకు [పాముఖ్యం 

లేదు. వికారమైన ,ముళ్లుగల వోవ్క నల్లటో మావిడీ దిరినెనా ఒకే చప్పుడుచేస్తూ 
గలగలలాడే గుత్తులతో అత్యాధునికమైన ఇంటి అందావ్నికూడా పాడుచేయ 

గలవు. మామిడి, జామ, పనస (కీక్కి-రిపి నాటిన గృహావరణలు వీకటిగా, 

దిగులుగా, విచా లో త్చాదకంగా ఉంటాయి. 

మాచూలు (పమాణంలోని ఇంటికి సరిపడే పస్రతి ఇది : (పక్కల మధ్యరకం 

(పమాణంకల ఇలంకార పుబృవృత్షాలు, ముందు వేపు ఎక్కు. తక్కువున్న పూల 

చెటు లేదా పొదలు, పదానద్యానవంనుంచిటూ గా సె కనబగప ఇంటి పెరటి వేపు పళ్ళ 

జ 

మరి గుధ్యరకం, చిన్నరఃం ఇళ్ళకు అలంకార తరుపాళిని కేవలం 

ఇంటోమేరకు ఆవలవోను నాటాలి. చిన్న ఆనరణలోపలి దారులలో చెట్లవరునలు 

నాటడం లాభంలేదు. పైగా దో ఊపిరాగనివ్వకి మరింత చిన్నదై పోయినట్టు | 
కనబగడుతుఐవన. ఏ రండే"రా లస్టలమా ఉంటే అప్పుడు ఇంటిిపక్కల ఇండు 

వరుసలలో చెట్లు నాటపచ్చును. బయటవరుసలో ఎప్పుడూ పచ్చగాఉండే చెట్లను= 
గుబురుగా కొమ్మలూ రెమ్మలూగల అళోక:, ఆస్తే (లియా తుమ్య, వ్రు(తంటీవ్న 

ఉనరిక లాంటి వాసిని నాటాలి. ఒకడాతి ట్రను ౬5 వేపూ, మరొక డాతివానిని 

మరొక పేపూ నాటారి. తొలి మూడుకకాలు తిగును టం పొడవుగాఉన్న ళిఖరి౦, 

బాగా గుబురుగావున్న కోమ్మలూ రెమ్మలూ కిలవి. 15 అడుగుల వ్యవధానంతో 

వాసిని వాటితీ చక్కటి తెరగా ఉంటాయి. బయటివరుసకు ఎనిమిది అడుగుల 

లోపల షురోవరుస అలంకార పుష్పజాతి వానిని నాటితే పీనికవి నేపథ్యంగాకూడా 

పనికివస్తాయి. వేరుగా పేర్కొన్న ఎత్తులేని పూలచెట్ల నే వాడాలి, పెద్ద పెద్దచెట్ల ను, 

గాడుగులాంటి శిఖరంకిలిగి వి స్తరించే నీమ నుంకోనుల వంటి చెట్లను చిన్న ఇంటి 

అవరణలో నాటితే లాభంలేదు, వాటికి తగినంత తావుండదు. 

అలాగో ఎన్నో పొదలు, చెట్లు రాత్రిళ్లు సువాసనలు వెదజల్లేవి ఉన్నవి = 

ముఖ్యంగా వానాకాలం, బీనా కోరిండువ్క నువాననమల్లి, తోరింగువ లేక్ కొంశమంగ, 

నైట్ త్వీ౯ (శేరాణ్సి) లాంటివివి. కిటికీ లముందూ, పడకగది తలుపులముందూ 
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నాటితే సాయంకాలం ముఖ్యంగా వేసవిలో ఆ మధుర పరిమళాన్ని అనుభవించ 
వచ్చును. 

చక్కని ఇల్లుకు రూపం ఇచ్చేముందు మీ ఆవరణ ఎలా ఉండాలో చూచు 

కొనడం మరచిపోకూడదు. ఇల్లూ ఆవరణ రెండూ ఒకే అందంగా థావించుకో 
వారి. తోటలో నుంచి ఇలైలా కొనవ స్తుందో, ఇంటినుంచి తోట ఎరా కానవ స్తుందో 

ఆలోచించుకోవాలి. చి(తానికి చటంలాంటిది ఇంటికి ఆవరణ. ఇంటిలోనుంచి 

ఉద్యానదృశ్యం అతిముఖ్యం. (పతి వాకితీనుంచీ. వరండానుంచీ ఎక్కడనుంచి 

చూచినా మనోహరంగా వర్ష శబలితంగా కానరావాలి. వరండాముందు పచ్చిక 

దియలుతర్వాత బౌవారాణి, రేల, కొండచింత, టబోచంటులాంటివి నాటాలి. 

అవన్నీ మార్చి-జ్యూన్ లలో పూసాయి. ఆ వేసవిలోనే మనం మన వరండాలలో 

కూర్చుంటాము కదా! ఆయినా చెట్లతో ఇంటిని ఉక్కిరఏక్కైరి చేవిచేయరాదు. 

కంచెకూ, మూలలకూమాత మే చెట్లుండాలి. ఇంటిముందు చదరంగా. (పశాం 

తంగా విశ్రమించేంచుకు పచ్చిక బయ లాండాలి. అది చిన్నసలమైనా విశాలంగా 

ఉన్న భావన కల్పిస్తుంది. ఇంటిని అఆనుకొసి చెట్లు నాటినే. గందర గోళంగా, 

ఇరుకుగా ఆ స్థలం తయారవుతుంది. 

ఆధునిక గృహనిర్మాణం చేసుకునేవారికి మంచిసలహో ఎమిటంటే ౨ యింటి 

నిరాడందిరత వాస్తురూపానికి అనుగుణంగా తోటరూసం ఏర్పరుచుకోవాలి. 

అంచులతో జటిలమైన పుష్పసలులూ, అవసరమైన వే.రలూ, ఆర్డంలేప కాలి 
బాటలూ, పనికిరాని తీవెల (ఆర్చెస్)కమాన్లూ, నీడ గడియారాలూ, నీటి ఊట 

గొట్టాలూ, విగ్రహాలూ, పొదరిళ్లూ ఇవన్నీ వదిలివేయాలి. నక్ష్మత్రాకారంలోవి 
పూలపాదులు చిక్కయినవి. వ్యయభరిత మైనవి. పైగా కన్ను చెదిరేట్లూ చేస్తా 
యవి. మామూలు దీర చతురస్తా9లు, వర్తులాలు, బాదామీ వాటంగలవి వేస్తే 

నులువుగా చూచుకోవచ్చు. విశాంతిదాయకంగా ఉంటాయవి. ఎగుడుదిగుడుగా 

ఉన్న నేలఅయితే ఏటా పూసే వానికోసం అంచెలంచెలుగా పాదులను ఏర్పరచ 

వచ్చు. నాలుగయిదు అంత స్తులలో అవి అందంగా కానవస్తాయి. పూలపాదులు 

ఆరునుంచి వదడుగులదాకా వెడల్పుండాలి. వెనుక పొడుగాటివీ. నడుమ మధ్య 
రకంవీ, ముందు పొట్టివీ వేసే చిన్నతాపులలో చాలా సొంపుగా ఉంటాయి. 
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వరండాలలో క్రోటన్లూ , అవీ ,లేకుండా ఉంటేనే మంచిది. పాత ఆంగ్లో 

ఇండియన్ పద్దతిలో ఎక్కువ పూలకుండీలు ఉంచడం మురికిచేరి తేళ్లూ, జెరులూ, 

పాములు చేరడానికి తావిస్తుందీ. సాలెపురుగుల కది నెలవవుతుంది. తీవె లూరికే 
పెంచినా బాగుండదు. అలాకాక గుండ్రంగా, గొట్లాల్లాగా పాముల్లాగా ఉండే 

కాక్టస్ తెగకు చెందిన మొక్కలు ఆధునిక గృహానికి “అతికినట్దుంబాయి. ఇలాంటి 

వాటిలో నెలకొ ల్పినవాటి తోట బాగుంటుంది. అంటానా, వాకారా, పెటియా, 

బోగన్ పిలాలు పెంచితే ఆవరణ అందంగా ఉంటుంది. అయినా ఈ మొక్కలను 

మకీ ఎక్కువగా సయరామ. తగిసేచోట్ల మితంగా పీసిని నాటితే ఊరికే మొక్క 

లశోనంపి నంతకందె ఎక్కువ మనో: భారి గేబారుతుంది. ఆధునిక ఉద్యానా 

లలో కీలకం సిళాడం టంత. "కన u 

ఇంటి ఆవరణలశోటలో ముఖం కళ పలు, మరి సిర్తిషపద్రతి ఇక్కాడా వదిలి 
నా ॥ మ ణు 

(ga i దో అకుడ ఉంచాలి, 
ళా 

న్నా ఇ గ ~ శ re yp గా గలా Ce 

ఎరా రి, ప న న క. 
ర 

ట్ 

ed Te ND DES IPOH ప. అ అంధొగనాన్ి విశగొబటడాగరి కం చాడ 

a rt వం తే. శి వాటే వచ్చును జరాయిబటలోొ ౬ ఇ మూల వలక ఆన ఇం. దాగా పనికి 
we 

శా బం ఊఊ రా క్ష నష మ ఉం గ హ్. య. స్ స్ మ్ 
వసా, టప దూ చం య DONE oO, యు చం J iY AT TE హండడదం౦ పీట్ 

న te 

షా మబామూూ తెచోం రూ *తంటాఅలనలఆటి ఇవి దాగుంటాయు. అవర 

అలో విభాగాల కివి నరం, నౌకగ ఇళ్ళను, కారుషెదును ఇలా వశగొటి 
టా! ee డె ల 

వచ్చును. 

న నేం So | య 
సం౦ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇల్లుదుఫ్యలో కటకాదు. అలా*డితె అదూఇటూ 
జో యట 

పీలికలుగా న్లలం మిగులుతుంది. అదెంతకూ పనికీరాయ. , ఇల్లు ఒకపక్కగా కట్టి 
ఓ లి. / 

ముందు వేప పచ్చిక బయలకు తగినంత వదరి, చరొక పక్క చిన? చిన్న ఆలం 

కార పుష్పవృక్షాలు నాటడానికి 1. ఆకారంలో స్టలము-చవచ్చును. మరీ సమానత 

కోసమని ఆటూఇటబూ ఒకేరకమె మ ససవి నాట నక్క ౭రలేదు. కేసలం చచ్చు సమానత 

కన్నా ఒకవిధమైన సమన్వయదృష్టి చూపితే ఫలితం హెచ్చు-అలంకరణలో. 

రెండు (పమాణాలలోని రెండుర కాలదచెట్ల ను రెండుచేపులా నాటితే కళాత్మకంగా 

ఉంటుంది. సమన్వయం కుదిరేట్టుగా సమానతను భంగపరచడం ఆధునిక అలం 

కరణ ధోరిణీ. 
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పూలచెట్ల ఎన్నికలో కొందరు ఏడాదికి ఏ రెండునెలలో పూసే చెట్లకన్నా 
ఏడాదిపొడవునా పూసేవానిని అృమానిస్తారు. స్ధలం తక్కు_వున్నచోట ఇది అను 

కూలం. కృష్ణతామర లాంటివి వేశియా బీరెర్షా (MMyeria erecta), ఇక్సోరా 

(1x౦2) కు చెందిన ఎరుపు, పసుపు, నారింజరంగు రకాలు, నీలిచితమూలం, 

వీ౧యా (2౯77142 linearis), నారింజరంగుపూల పొట్టి జినియాలాంటిపస ఏటా 

పూలు పూసే వానికన్నా అనుకూలమయినవి. కృష్ణతామక పాదులవంటివి స్నానం 

గదుల ముందు నాటితే మంచిది. వాటి పెద్ద ఆకులు త్వరగా నీటిని పీలుస్తాయి - 

మురికి నీటిపారుదల కదొక పరిష్కారమార్షం. 

అయినా పళ్ల చెట్లను ఇళ్ళ ఆవరణలలో పూర్తిగా నిషేధించాలని లేదు. కళా 

దృష్టితో ఎట్టి పరిస్టితులలోను వానిని ఇంటిముందు నాటరాదు _ కారణం అవి 
ఆకర్షక మైన ఆకారం కలవి కావు. | ప వేశద్వారానికి కాగరాకుండా ఇంటివెనుక 

భాగానికి దానిని కటాయించవచ్చును. (పధానసూత్రం ఆందమయినవి ముందూ, 
ఉపయోగకరమైనవి వెనుకా అవ్నది. ఆర్టికంగా పనికివచ్చేవి కనబడకుండా 

ఎక్కదో ఉండిపోవాలి. 

చిన్న ఆవరణలకు పనికివచ్చే పోటి అలంకార వృక్షాలు 

పూల చెట్లు 

నీమతుమ్యు Acacia auriculiformis 
ఉళడుగు Alangium lamarckii 

క్రాం౮ోనం Bauhinia purpurea 

టోడంటు లొ. variegata 
మోదుగు Butea frondosa 

లేల Cassia fistula 

వొవారాది C. Javanica 

C. marginata 
తొందుగోగు Cochlospermum gossypium 
శిరికర కం Cordia sebestena 
టదుముద్ది Crataeva religiosa 
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మలువూడుగు (?) Enthrina blake 

(తీవాళవ్భ కం త్ cristagallt 

Guaracum officinale 
శీలోకావాగాబవ్ Gliricidia maculata 

కొడీళ ఫాల Hilarrhena antidysenterica 

పీలిగుల్ళా వార్ (32 నునోనుం) Jacaranda mimosaefolia 

వొండ రోజా Brownza caccinea 

B. ariza 

బోలా (లౌంగాలీ Plenhovia ౧0౧౬46 

Lagersiroer:a thorell: 

శాగకేనరం Mesua ferrea 

Miiletra auriculata 

sw Plumeria rubra and P. alba 

Pongamita glabra 

ఆళేళం Saraca indica 

ఉీర్లగడ్డ చెటు Solanum wright 

వరైడ Spatiodea 2100006 

Sterculia 60007406 

ఠొవా& Ticomella undulata 

గంగి రేగు-గంగ౧౦'ఎి Tliespesta populnc:a 

వావనగల చెట్లు మొకాలు 

వేడావల ఆరిబోచము Al;tonia scholarts 
రు 

Anthocephalus indicus 

Artabotrys odoratissimus 

వేవోకరింగువ Gardenia lucida 

శొలింగువ-కొండ్ బుంగ G. latifolia 

శువాననమల్లి (కన్నడం) G. florida 

శూధబీలత్ (ఆతిముత్తము) Hiplage madablaota 

కొరిళపాల Ixora parviflora 

శోరంటు Lawsonta alba 

ఆంత వంత (పొందే) Magnolia grandiflora 
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చంవళము ' Michela champaca 

శరివోపావ Murraya exotica 

వగశ మలి Nyctanthes arbortristis 

చెనన్ షూఠె Schinus molle 

అందమైన కొమ్మలు .రెమ్మలుగల చెట్లు 

తొమ్యారాథ Averrhoa carambola 

వొలోల్ (ఎట్ (allrstemon lanceolatus 

Citharexylum subserratlum 

అలోకం Polyalihtc longifolia 

అందమెన పళ్ళతోడి చెటు 

వొవొరా నారీంజు flazara orange 

మామిడి, జామలాంటి చెప్పనువేస్తే వచ్చే మరో చికాశేమటంటే గబ్బిలాలు 
చిలుకల గొడవ, గబ్బిబాలు ర్యాతిళ్లు కీచుమంటూ ఒకే గొడవచేసాయి. పగలేమో 
చిలుకిలు ఆ పళ్ళతో నానారభనా చేస్తాయి, ఏమలునానరే ఇంటి అవరణలోవి 

తోటను పళ్ళతోటగా దిగజారిపోనీరాయ. మారిస్తే అందుతోపాటు కంటాకర్లూ, 

తోటవాలీలూ, డబ్బా చప్పళ్లూ పతులను వాకదోలడానికి ఇంకెన్నెన్నో చప్ప. ళ్లూ_ 

ఇవన్నీ తప్పవు. 

ఇంటి వెను.భాగంలో నాపేందుకయినా పళ్ళచెట్ల ను కొన్నిటి నెన్నుకోవాలి, 
(దొక్ష, నారింజ, కమలా, సమ్మలాంటివి మంచివి. వాటీ పూలు మంచివాసనలు 

వెదజల్లుతుంటాయి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికం కనుక భోజనావికి నుకూల 

మయినవి. తలిఎబాట్టు (Carissa Carandas) వేస్తే వాసనగల పూలూ, అందంగా 

అలంకారాల్లా ఉండే కాయలు బాగుంటాయి. వీటిని ఊరగాయ పెడతారు. అత్తి 

చెట్లరకాలు, ఆంటుమామిడి రకాలు. దసేరీ, న పేదా, *జనాల్నీ లాం(గా-వొప్పాయి, 

మారేడ్కు డనరిక లాంటి_కూడా మంచివి. బొప్పాయి పళ్ళలో పెప్పిన్ ఉంటుంది. 

మాంసకృత్తులను అరిగిపోయేట్టుచే సే ఎంజైమ్ ఇది, మాంసాహారులకు చాలా 

మంచిది. ఉవరి కాయల్లో అత్యధికంగా విటమిన్ పి ఉంటుంది. 

అ త్తిరకౌలు। విరేచనకారులు, అజీర్ణరోగులకు చాలా మంచివి. 
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ఏ అయిదెకరాల స్థలమోఉంటే అప్పుడు రకరకాలచెట్లను నాటవచ్చును - 
యూకలిప్టస్ లాంటివి, వి న్తరించే నీలీ నుంశోనుల లాంటివి, జావారాణి లాంటివి 

కూడా. ఆలాంటి పెద్ద ఆవరజలలో లోపల బాటలకు అటూఇటూ చెట్ల వరుసలు 

నాటవచ్చును. పొడవుగా, సన్నగా, సమానంగాఉండే శిఖరాలతోడి చెట్లను 

దుకు ఉపయోగించవచ్చును. నరుసగా పెరిగితే ఆపి మనోవారంగా ఉంటాయి. 
ఇంటిని కనపడకుండా కట్చి చేయవు కూడా, 

పైకీ ఎగుడుగా వెళ్ళే దాటతు ఆటూ ఇటూ అళోరాలం వున (Pobalihia 

Pird.l15, బహూ ఆపర్షక్ గా ఉంటుండి. ఈరకం అళోం షం ర్తి కొన్పూకులోని 

“కనులా ర్మిటీట్'ఈ' చూడవచ్చును. రోనికి వెశ్లేవారులకు తగిన ఇతర తరు 

పం లోకం (మామలు), నీమతుమ్య, బాబోల ష్, యూకోలిప్షన్, శోందిరికె, 

శో రామి లాంట్. అందంగా ఉంటాయి. 

సమంగా అందంగాఉిన్ను కిఖరాలవిఎపిరమిడ్ లా, కూచిగా, గుండంగాఉన్న 
హ్ ~ 

శిఖరాలవి ఇలా వరు”లుగా గాటడాసి® ఎనువై సవి. ఇలాగే నిటారుగా పొడవుగా 

ఉన్న యుదబూ గుబురాగాషిన రన్సులూ లకి నాడా అరి కావాలి. పెన పిశాల 
పు లు 

మెన ఒవరణలో, డీర మరాలనాచోట మ్బ షపెం కి నాటాలి, అయినా ఒకే 
క గా a ౧ = 

రకం ప వెయాలి. క ఖర చాచా. సిమ్ నంగా సెరగితం. కం ముఖ్యం. అవే 

క్ష " పం 
అందం. నగరోదా?నాఐలో దొబల పక్క నాటడానికే పనికివల్బబఐ కొన్ని ఉన్నవి. 

౪ 
A 

తాబ ర. లాంటివి. అవి ఇళ్ళ ఆంరణబలకు. పనికిరావు. బాగా విశా 

en వున్న రో డు వక ల ఆది సమంగా ఉండి ఆక్రకింగా ఉంటాయి గాని, 
a J ఇ 

ఇంటి ఆవరణలో కంటి కింపుగా ఉండవు. 

విశాల భవనానికివెనుక మూడు నాలుగు వరసలతో యూకలిప్టస్ చెస్లు నాటితే 

అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆవి గుంపుకట్ర్ తేని ఉ౦ందం. ఒకేవరుసలో ఇళ (పక్కన 

వేసే కారంగా ఉంటుంది. వెయ్యాలనుకు ఎంపీ ఇళ్ళవెనుక మూడునాలుగు వరున 

లుగా మార్చిమార్చి డగ్గర దగ్గర గా వేయాలి. కిలిబిలికూడా చాలా ఎత్తుగా పెరిగి 

రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉంటాయి. అవి వెనుకవరుసలో మూలలలో నాటితే అందం 

వన్తుంది. 
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"పెద్ద ఆవరణలలో చిన్నచిన్న అలంకార పుష్పతరుసంతతివి గుంపులుగా, వరుస 

మార్చి వరుసగా నాటవచ్చు. పెద్దచెట్లు బాగా ఎదిగినా (కిక్కిరిపిపోరాదు. ఆందు 

వల ఎక్కు. వ చెట్లు వేయాలన్న ఆశకు పోరాదు. ఎవో కొన్ని ఏరి కోరి వేసుకున్న 
య (ne) 

చెట్లు కావాలి కాని. మొత్తం వృక్షకాసో)ద్యానం పెంచాలని చూడకూడదు. 

పట్టణం రనానుంచి పెద్ద ఇంటి ఆవరణకు అళోవాలు నాటడంద్వారా సులువుగా 

వేరుపరదవచ్చును. కానరాకుండా చేయవచ్చును. లక్నో (పభుత్వ భవనం ఆవరణం 
గోడపొడవునా ఈ అళోకాలు నాటారు. అదెంతో బాగున్నది. చిక్కగా పెరిగే 
లళోక పంక్తి ఎత్తెన ఆవరణలో ఉంటుంది. పకాంతతను కల్పిస్తుంది. దుమ్మూ 

ధూళీ రాకుండా వడబోస్తుంది కూడా, 

చిన్న ఆవరణలో చెట్లను సమానరేఖల్లో ఉంచడం అవసరంలేదు కావి, పెద్ద 
ఇల్లుగల విశాల ఆవరణంలో ఇడి అవసరం. ఆ ఇల్లు మొతం ఆవరణలో 

మధ్యలో ఉండాలి. ముందు నేలవర్హులంగా కాని, అర్హవర్తులాకారంలోగాని 

తావునుబిటి పచ్చిక దియలూ, దాన్నిపక్క_నే బాటా ఉండాలి, ఆ బయలుమధ్యలో 

కొమ్మలూ రెమ్మలూ వ్యాపించగల నీవు నుంకేనుం గాని, జావారాతీ రకాలుగాని 

ఒకే ఒకటిగా నాటాలి. నీటి తీవెలపై, ఆన క్రిఉంయటే దానిమధ్య ఓకొలను నిర్మించి 

అందులో ఎరతామరలను, నీలి ఊదా కలువలను పెంచవచ్చును. వాటిలో దోమలు 

చేరకుండా ఉంచేందుకు చిన్న చేపలనుకూడా పెంచవచ్చును. నీటి మొక్కలకోనం 
కాకున్నా ఇంటివెనుక తగినంత ఎత్తులో ఓ చిన్న ఈతకొలను నిర్మి స్తే దానిలో 
నీరు పచ్చికలోవికి తోటలోనికి పారించవచ్చును. 

పెద్ద ఆవరణకుమా(తమే పనికివచ్చే అలంకార వృక్షాలు 

అందమైన పూల చెట్లు 

ఆంధోనిథలన్ ఇండిరన్ Anthocephalus indicus 

Bombax malabaricum 

లేల Cassia nodosa and (6. grandis 

Chortisia speciosa 

£029 Colvillea racemosa 

బిన్నంగి Lagerstroemia flos-reginae 
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ఆకాళ మల్లె Millingtonia horlensts 

తొండబింల్ Peltophorum ferrugineum 

Poinciana regia 

Sterculia colorata 

వాననగల చెట్లు 

ఊఈఎ, వెద్ద తలింగ Di:lenia ir.dica 

బొగడ Mimusops elengt 

Plerospermum acerifolium 

అందంగా ఉన్న గుబురు బెట్లు 

యూతలివన్ (అన్ని రకాలు) Eucalyptus 

ఉనిరిక్ Ph:llanthus emblica 

శ్ర (లేంటీ ఎ Puirarjira roxburghtu 

ఎ (ర మద్ది Términcla arjuna 

నీడని చ్చేవి 

అుమెకిచాటు Diospyros embryopterts 

విస్తేరి Ficus infectcria 

కొండ పోబ్బి F. retusa 

తీట Kigelia pinnata 

Vcd Tamarindus indica 
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(గామాలలో చెట్ల పెంపకం 

గామాలలో నాటడానికి ఆదర్శ పాయమెనవి వంటచెరకుకు పనికివచ్చేవి, పళ్ళ 

విచ్చేవి, అలాగే సేద్యపు పనిముట్లకు కావలసిన కృరనిచ్చేవి . ఆయిన చెట్లు, 
త్వరగా ఎదిగేవి, సులువుగా పెరిగేవి, ఎప్పటికప్పుడు కొట్టివేసినా చిగిర్చేవి 
అయిన జాతులను ఎన్నుకోవాలి. 

వంటచెడువ, కోలవలక = తుమ్మ జాతిచెట్లు నీట్రివనరు లేకపోయినచోట్లు, 

నీరువోసి వేసినచోట్లా, బురదగా కాలువగట్లున్న చోట్ల =ఎక్కడయినాసరే 
పెరుగుతాయి. మంచి వంటచెరుకు నిస్తాయి. సేద్యపు పనిముట్ల ను, దిండి 

చక్రాలు వగై రాలకు మంచి కరనిస్తాయి. తుమ్మబెరడు చర్మం కర వేయ 
డానికీ ఉపయోగిస్తుంది. రాయుడు చెట్టు కలపకూ, క ట్రపుల్ల లకూ కూడా 

పనికివస్తుంది. గబగబా పెరుగుతుంది. హోషియార్పూర్ జిల్లాలో 
కాలువ ఒడ్డుపొడువునా ఇసుకతెర నేలలో విస్తారంగా దీనిని వేశారు. 

ఇది కొట్టి వేసినా తిరిగి చిగి"ంచి పెరుగుతూ ఉంటుంది. తురళవోవ త్వరగా 

ఎదుగుతుంది. పురుగుపట్టని కలన దీప్పిపీ; నాగేచ్ల ఆవీ చేసుకోవచ్చు, 

ఇసుక నెలల్లో రాలనేలల్లోహూడా సీమచామి బాగా పెడగుతుంది. మోదుగు 

ఎంత పాడునేలయినా మొలుస్తుంది. చౌటోవ/ర అయినా తటుకుంటుంది. 

గుంటలదగ్గర వెదురుపొద పెంచవచ్చు. అది చాలావాటికి పనికివ స్తుంది, 

మలదిరీ రకాలలో దోళీపి (రోషం చెళ్లు] మాతం పెంచవచ్చు. 

దోళవాణీ వళ్ళచెట్లు : దోళనాణీ మామిడిలో మంచిరకాలు చూడవచ్చు. 

రసం పలచగా వాసన బాగా ఉండేవీ. అంట్యుతొక్కిన నఫేగా దునేలీ 

లాంటివీ లాంగ్లా వంటివీ కొన్ని నాటాలి. 90 అంగుళాలకంటె ఎక్కువ 

వర్షపాతం కలచోట వరగోగు బాగా పెంచవచ్చు. చాలాచోట్ల ఉన్న చెట్టు 

ఇవ్బ. దాని పళ్లూ, కలపాకూడా విలువయినవే, కాస్త చొట నేలయినా 

ఫరవాలేదు. బాగా పెద్దగాఉండే నోరేడు- గంగనోలేతు బాగా పెంచేట్టు 
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చూడాలి, ఎంతగా నీళ్ళు విల్చినా తట్టుకో గల చెట్టిది. వరదలు వచ్చే అవ 
కాశం ఉన్నచోట్ల దీన్ని వేయవచ్చు. చింతచెట్టు ఆహారంలోవికి చింత 

పండు వి స్తుంది. అంతేకాక, దీనిబొగు గాస్ ఇంజన్లు పనికివ స్తుంది, 
౧ క్ కీ 

మేతకు పనికివచ్చే చెట్లు పకువులకు చలికాలం మంచిమేత నిస్తుంది. ఆప్పుడు 

పచ్చిక దొరకదుక్దా? పచ్చికకంచె కూడా కొన్నిచెట్ల అకాల ముఖ్యంగా బోడఢంటు, 
న్్, 

వూతికచెటు మంచి పోషకపదార్థాలు కలది. కొవ్వు, మాంసకృత్తులు, సున్నం, 

న్మతజనిబేవి పదార్థాలు వాటిలో ఉన్నవి. ఉత్తమమైన మేతనిచ్చేవి లోడంట, 
వూతిఠ, వోవ, తమ్యచెట్లు, (గ్రామాలలో ఇవికూడా పెంచాలి, 

మనదేశంలో చెట్రపంటమీద అటవీశాఖవారు మరింత శ్రద్దచూపాలి. ప్రభుత్వం 
అడవులలోను, (గ్రామాల అడవులలోనుకూడా వీటిని పెంచాలి. అడవి పళ్ళచెట్లు 

జీర, రేగు, వూతిత లాంటివానిని బంజరుభూములరోను ఆడవులలోను పెద్ద ఎత్తున 

పెంచాలి. రేగలో రకరకాల పళ్ళుకలవి ఉన్నవి. వాటిపళ్ళను పండించికూడా 

తింటారు. వాటి ఆకులను గొరెలకూ, మేకలకూ, గేదెలకూ మేతగా వేస్తారు, 
ఇది చాలా మొండిచెట్టు, అనానృషికి, మందుకు కూ ౫ తట్టుకోగలదు. తక్కువ 

వర్షపాత౦కల జిల్లాల కీది బాగా పనికివస్తుంది. కరవుకాటకాలలో ఇది మంచి 

ఆహారాన్నికూడా సమకూరు స్తుంది. 
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మనదేశంలో అటవీ వాతావరణం ఉన్నది. అది చెట్లు పెంచడానికి అనుకూల 

మైనది. ఏటా 40 అంగుళాలకంచె ఎక్కువగల జిల్లాలలోను, అంతకంటె 

తక్కువ తడికలిగి నీటిపారుదల వనతిగల జిల్లాలలోను ఓ అంటు నాటితే అది 
ఆ రేళ్ళలో ఓ పెద్ద చెట్లు అవుతుంద. చాలారకాల ఆలంకార వృతెలు నాలుగు 

అయిదేళ్లు కాగానే బాగా పూలుపూస్తాయి. విత్తనం వేసి పెంచడంకం టె ఒకటి 

రెండేళ్ళ అంట్రనుతెచ్చి నాటడం లాభకరం. బొత్తిగా శూన్యంగా ఉన్నచోట్ల 
త్వరగా నీడకావాలి గనుక, రెండేళ్ళ సమయం కలిసిరావడం ఎంతో లాభకారి 
గనుకా ఈ పద్దతే మంచిది. అయితే రెండేళ్ళకు పైగా ఉన్న అంట్లను తెచ్చి 

నాటడం వాయఛయంకాదు. అవి కోలుకొనడం చాలాకాలం పడుతుంది, 

ముఖ్యంగా అవి కుండీలలో వేళ్లు కుంచించుకొనిపోయి పెంచినవై కే కోలుకొనడం 
కష్టం, 

చెట్లను నాటడావికి మూడునాలుగు నెలలకుముందే ఎక్కడ గోతులు (త్రవ్వాలో 

గుర్తు పెట్టుకొని ఓ పథకం పిద్ధంచేసుకోవాలి. ఆంట్లుగా ఉన్నప్పటి (ప్రమాణం 
చూచి ఆవి బాగా పెద్దవయ్యాక ఎంతస్థలం ఆ(క్రమిస్తాయో ఊహించుకొనలేక మరీ 

ఎక్కువగా నొటాలని చూసారు, పొట్టి మొక్కలకు 18 _ £0 అడుగులు దూర 

దూరంగా నాటాలి. మరీ భారీవృక్షాల మొక్కలను ముప్పై అడుగుల వ్యవధానం 
ఉంచి నాటాలి, మార్చిలో నే ఎన్నిక చేపిన తాపులలో నాలుగడుగుల వెడల్పూ, 

నాలుగడుగుల లోతూ ఉండేట్లు గోతులు (తవ్వాలి, వ్మపెల్ మే నెలలంతా ఆ నేల 

బాగా ఎండేట్టు చూడాలి. జ్యూన్ [పారంభంలో ఆ వెలికితీసిన మట్టిలో ర్: 1భాగా 

లలో పాత ఎరువును కలపాలి. ఆ మిశ్రమంతో ఆ గోతులను నేలమట్రందాకా 
నింపాలి. కొత్త ఎరువును వేయడం మంచిడికాదు. ఆది చెదను ఆహ్వానించడ మే 

అవుతుంది. అ నేల చెట్ల పెరుగుదలకు అనువుకాని ఏ చేటినేలో, ఇసుకొనేలో 
అయితే పరీేచోటనుంచి తెచ్చిన మట్టిలో ఆ గోతులు నింపాలి. ఒకటి రెండు 
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వానలో, లేక ఒకటి రెండుసార్లు నీళ్ల కట్టడమో జరిగాక ఆ గుంతలు పిద్ద 

మవుతాయి. 

చెట్లు నాటడానికి ఉ త్రమమైన కాలం.జనవరి, ఫ్మిబవరి కావి, జ్యూలై సెప్రందిరు 

వానకారుగాని మంచిది. సీటిపారుదఐ వనరులున్నచోట ఎటా ఆకురా లే చెట్లు 

నాటడానికి ఉత్తమమైన చలికాలం. అప్పుడవి _న్తద్రింగా ఉంటాయి కనుక అంట్లను 

(తవ్వి తీసినా దెబ్బతినవు. మరి ఎల్ల గాలం పచ్చగాఉండే చెట్లను వానకాలం అను 

వెన. నీటి వనరులున పుడు ఫిిబపగ ఆఖరువారంలో నాబపద్చును. అప్పుడవి 

వసంతంలో ఎదిగి తర్వాత వానకారుకంతా గట్టిగా పాదుౌని ఉంటాయి, 

వీరులేనిచోటా, చాలనిచోటా జులై ఆఖరులో అంట్లు నాటాలి. ఫిబిపరిలో 

అయితే సాయంకాలంవేళ మంచిఏ. వాసకాలమయితే వానపడుకూనో, మబ్బు 

చేస్తో ఉన్న రోజు అంట్లు నాటాలి, 

కుఎడీలలోనుంచి అంటును తీసేటప్పుడు వేళ్ళచుట్రూ అంటుకున్న మట్టిని 

కదపకుండా ఆరాగే ఉంచాలి. వేళ్ళను కాన్త నడరిఎచి చక్క-బరచాలి, విరిగి 
పోయిన వాస కి త్తరంచిపేయాలి. _పేళ్ళకుదుకు_ సరిగా నేలమట్లందిగువ 

Sg తనము నాడేటప్పు".. అదేచోట ఉండేలా చూడాలి. దానివి మరీ 

లోతుగా నాటడం మొకి..రు నషకరం. మరి (వేళ్లు ప్రాకేందుకు ఏలగా గోతిలో 

లోతుగా రంధ్రం చేయాలి. అందులో నిటారుగా అంటునునాటి చుటూ మట్టితో 

దట్రిఎచాలి. నాటగానే ముక్కును నటితో ముంచె త్తివెయ్యాలి. జ ఆందటు దాగొ 

"పెరిగేందుకు ఈ జాగ త్తలస్ని క ో వడం అవస. అలా కాకపోతే మొక్క 

చావనె నాచనుం'. లేదా గిశసబారిపోతుం స. 
యోజనా గ 

ఒకే:౦ధంలో రెండ మూడు అంట్ల ను-దో ఒక లైనా బతుకుతుంది లెన్మువి 

నాటడం దండుగ, మంనివికాదు. ఒకటి రెండేళ్ళ వయసున్న అంట్లు కొన్ని 

రోజులలో నే పాొదుకుంటాయి. వాటిలో ఎవైనా దెబ్బతినివోతే వౌటినితీసి ఆలస్యం 

కాకుండా పేరే జం౦ట్లు నాదాలి, 

లేత మొక్క లకు (గడ పచ్చిక చాలా (పమాదకారి. ముఖ్యంగా ఆకురాల్చే 

వాసికి మరింత నష్టకారి. పళ్ళచెట్లకు పచ్చిక పెరగడంతో ఊపిరాడదు. వాటి పళ్ళు 
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గట్టిపడి, గిడనబారిపోతాయి. వానలలో పచ్చిక క్రింది నేలలోని కార్బన్ డయా 

క్సెద్ దున్నిన నేలలోకంటె ఆయిదింతలు అధికమవుతుంది. సీటిఫౌరలో ఇది 

కరిగిపోయి రసాయనిక పరిణామాలెన్నో జరుగుతాయి. జామ, లిచ్చి, లోకటో 
లాంటి పళ్ళచెట్లకంటె అడవిదెట్లు రేగు, వంత, వరొగోణ లాంటివి పచ్చికతో. 
కలుపుమొక్కలకో సోటీపశగలవు. వీటివేబ్స బాగా లోనికి వెడతాయి గనుక, 

నీరుపడని కాలంలోకూడా ఇవి పెరుగగలపవు. అప్పుడు ఆ పచ్చికేమో _స్తబ్దంగా 
ఉంటుంది. పెనున్న“ వేళ్ళు నేలగాలికి ఆగగలవు గనుక ఆ చెట్లు (సాణవాయువు 

కోసం. ఖనిజాలకోసం గర్తికో పోటీవడి, పోరి గెలుపొందగలవు. అయినా 
మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి కలుపుకియకం, మి? కిందుమీములను 

చెయ్యడం నీరు పెట్టడంకం'టె ముఖ్యం. నేల ఎండిపోగానే గోతులలోని మట్టిని 

కలియబెట్టాలి. చేత్ల సడలింపు పెరుగుదలకు మూలమవు పంద సోషకపదార్టాలను 

దొంగలించే కలుపుమొక్క_లను తీసివేయడంవల్ల తప్పకుండా లాభకారి అవుతు ది. 

గొయ్యిలో పూర్తిగా కలుపు సెరక్కుండా చూడాలి. అయితే నేల తడిగా 

ఉన్నప్పుడు (తవ్వరాదు. ఆదొకసారి నష్టర౦కూగా. బుకదను చిలకడం వల్ల 

ఏ [పయోజనము లభించదు. 

మన చెట్లలో అధికభాగం ఏటా రె_ముసారు.: పెరుగుతాయి. ఓకినా3 హూర్చిం 

ఏప్రెల్ నెలల్లో, రెండోసారి జ్యూలె నుంచి సె ప్రెంబరుదాతా. తా... లన్న 

చోట్ల చలికాలం పోగానే ఫిబ్రవరిలో అంట్లు సొడటం మంచిద, మౌర్చినుంచి 

ముఖ్యంగా వానలేని షపైల్, మే, జ్యూన్ నెలల్లో మొక్కలకు వరుసగా నీరు 
కట్టాలి. నెలకు కవీసం ఆయిదారుసారులు నీరు కట్టాలి. (ప్రతిసారీ వేరుదాకా 

వెళ్ళేట్లు సీరు బాగా కట్టాలి. వీటి బొక్కెనతో నీరు పొయ్యడంకాక, కాలువద్వారా 
పాదులకు అంచులదాకో వీరు కట్టాలి, గ్లై9ండల్ సూచించే దేమంకే మట్టి పూల 

కుండీలను నిలువుగా గోతులలో న అవి విండేలాగా నీరు పోయమంటాడు. 

సీరు చేడిపోసేచోట ఇది మంచిది. ఎందుకం జే ఆలాంటిచోట్ల తోటమాలులు 

ఏదో వీరు తడిసీ తడవకుండా పెట్టిన శాస్త్రం చేస్తారు. పైపైన నీరు తడపడం 
రోజుమార్చి రోజు ఆయినాకూడా చెట్లకు చెడుపే చేస్తుంది. ఎందుకం కే అలాంటి 

తడుపువల్ల వేళ్ళు పై పెనే ఉండిపోయి ఎదగడం గిడసబారిపోతుంది. అలాకాక 

నీరు బాగాకడితే వేడు బాగా లోతుగాదిగి చెట్టు బాగా ఎదుగుతుంది. మరి ఒకసారి 
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నీరుపెట్టి మరోమారు పెకేరోగా గోతిరో మట్టిని బాగా తిరగదోడాలి. అందువల్ల 

మొక్కలకు పాణవాయువు తగినంత లభించడ మేకాక, ఇది తడిని నిలుపుకుంది. 

సీటివనరులు లేనిచోటా, ఆల్పంగా ఉన్నచోటా మార్చిలో మొక్కలకు నీకు 

పెట్టరాదు. పెడితే కొత్త ఆకులు వేసి, గాలిపీల్పడం, వదలడం ఎక్కువవుతుంది. 

ఆ తర్వాత నీరుపోయ వీలులేకపోతే మొక్కలు దెబ్బతింటాయి. ఆలాంటప్పుు 

మొక్కలకు నీరుపోయకుండా వాటి [బతుకు అవే చూచుకొనేలా వదిలివేయాలి. 

రెండో ఏడు అంట్లు రెండు మూడు రెమ్మలువే స్తే వాటిలో బాగున్నవి ఉంచి 

తక్కినఏ క త్తిరించివేయడం మంచిది. కత్తరింపు ఏ మొక్కల కత్తితోనో. 
రంపంతోనో జరగాలి. ఆ గాయాలకు తారు పూయాలి. చెట్టు ఎసగినకొద్దీ [0వ 

రెమ్మలను 3 త్తిరింవివేపి, టూ ఇటూ చిక్కు వడుతున్న కొమ్మలను లౌలగ౫-చి 

మొక్క తిన్నగా ఎదిగేలా చూడాలి. మొదలు నిటారుగా ౩౦డేందుకు సాయపడు 

తుంది గనుక తొలిరోజులలో మొక్కకు ఆధారంగా ఏ చక్కని లావా? కొమ్మ 
దుంగనో, వెదురుకరనో నాటాలి. అరటి రతో దానికి మొక్కను కట్లాలి. 
ఏ పాతదిట్ట మొక్క_నో మడిచి ఆ రెంటికీ నడుమ పెట్టడం మంచిది. తోళ్ళకో 
గాని, కమ్ముతోగాని వాటిని కలిసి “ట్రరాదు. అప్పుడు మొక్క_తాటకు దెబ్బ తగు 

ల్తుంది. మేకులవాంటివి ౌ4రే అసలు మొ క్కే జోమాగరు ఎండిపోవచ్చు. 

లేదా ఏ బదసికో ఆవేశఎచవచ్చు. మరి మొక్క ఎదిగాక ఆ పోటీకర్రనో, వెదు 

రునో తొలగించవే మాలి. 

ఇంటి ఆవరణలోని లేశయొక్కిలను కాపాడడం వమంతో కషంకాదు. రాని 

నగరోద్యానాలలోను. బాటల్యప్రక్కను వాటిని కాపాడడం కష్టం. వాటికి (ప్రధాన 
శ(తువులు మేకలు, పశువులు, కోతులు, ఆరి పెల్లలు. దీనికి పరిష్కారమార్గం 
ఆ మొక్కలచుట్టూ ఇటుకలకో దడికట్రి అన గార వేస్తే ఆ ఇటురెలను ఎ త్తుక్ 

పోరు. ఇది నగరోద్యానాలు, పట్టణ రై ల్వేసేషన్లు వీటికి ఆవనరం. పల్లె వట్లు 

లలో బాటల పొడవునా, ఇవి కట్టడం వ్యయభరితం. పైగా _గామస్టులూ. బళ్ళ 

వాళూ వాటినిలాగి దారిలో వండుకునేందుకు వొత్చుల గుల్లగా ఉపయోగించుకో 

న. అలాంటిచోల్ల మట్టితో కడితే చౌకగాను చెడకుండాను ఉంటాయివి. 

డానిచుటూ కందకంలాంటిది (త్రివ్వితే ఆవులు, దున్నలా రాకుండా ఆప్పతుంది. 



శ్0 పూలచెట్లు 

అంతేకొక ఆ మట్టిక ట్రడంమీద కంవవే స్తే కోతులు, పిల్లలు, మేకలు దరిచేర 

కుండా చూడోచ్చు. 

కొవ్ని పళ్ళచెట్ల శిఖరాలు నరిగా ఉంచాలంటే కత్తిరింపు ఆవనరం. ముఖ్యంగా 

ఆ శఖరాలు మరీ వి వ్పరించేతావులేని ఇళ్ళ ఆవరణలలో అత్యవనరం. కెవి కత్తి 

రించడంకోన మే అన్నట్టు జరుగరాదు. (ప్రతిచెట్టుకూ ఒక నహజపిద్దమైన శిఖరం 

ఉంటుంది. అది నమస్థితిలోను ఉంటుంది. ఆలంకారవృక్షలను క త్తిరించవలసిన 

అవసరం అరుదుగా ఏర్పడుతుంది. ఆయితే ఆపిల్, బేరిలాంటివాపకి అవవరం. 

రేల, వేవ, త్ర(తొంటీఎ లాంటివి ఎంతగా క త్తిరించినా తటుకోగలవు. బాగా 
పెద్దిగా పెరిగేచెటు 16.20 అడుగులవద్ర కొట్టినా పెరుగగలవు. త్వరగా పెరిగే 

శీలి గుల్ మెవార్, శీము ముంగోనుర లాంటిచెట్ల ను 20 ఏళ్ల య్యాక పూర్తిగా కొటి 

చెప కొ త్రగా నాటడం మంచిది. ఎండిపోయిన, పుచ్చిపోయిన కొమ్మలనుమా| త్రం 

ఎప్పుడూ కొట్టి వేయవలపిందే. విధిగా. 

రెండు మూడేళ్ళ వయమనుంచే చెట్లను కొట్టుబాటులో ఉంచాలి. లేత మొక్క. 
లను వంచి, కట్టివేవి ఆందమైన రూపాలలో తీర్చి దిద్దవచ్చును.  రేలచెట్లతో 
తీవెలతో ద్వారాలు ఏర్పరచవచ్చును. బాటిల్ బష్ చెట్లను గుంటలపై కొలనుల 
పైకి వంచి *వీపింగ్ విల్లో'లాగా చేయవచ్చును. వంకరటింకర కొమ్మలగల 
కానియా నొడోనా (646౮4 Nodosa) ను కొమ్మలు ఆర ంభమయ్యేచోట చెక్కీ, 
(పధానకాఖ పొడ వుగా పెరిగేట్టుచేపి ఇంటి ఆవరణ చిన్నదిగా ఉన్నచోట తిన్నని 

చెట్టుగా పెంచవచ్చును, 

అలంకార, ఫలవృకెలను, వీడనిచ్చే చెట్లను పెంచడంలో మొదట ఎక్కు 

వగా సస్యక్షేత్రాలను నెలకొల్పడం అవసరం. ఇవ్పుడున్నవి చాలవు. ఎక్కువ 
మంది పనివారితో ఎక్కువగా వీవివి ఏర్పరచాలి. ప్రతిదానికి కోటా ఏర్పరి పే 
వ్యక్తుల సోమరితనం ఉదాపీనత వీని ఆలివృద్ధికి ఆటంకిం రాకుండా ఉంటుంది. 

ఢిల్లీ, చండీగడ్, షహరా (పూర్) బెంగుళూరు, హైదరాబాద్. పూనా పట్రణాలలో 

(పభుత్వోద్యానాలకు అనుబంధంగా సన్యజషే(త్రాలున్న వి, అవి ఆలంకార వృకెల 

అంట్ల ను సరఫరా చేయగలవు. దేశావనరాలు ఆత్యధికంగా ఉన్నందువల్ల 



చెటు నాటడం, వానిని పెంచడం ర్! 
(ag) 

అందుతో పోలి స్టే వీటినంఖ్య అత్యల్పం. మనలో చాలమందికి మవకున్న అలం 

కారవృత సంప త్తి ఎంత ఉన్నదో తెలియదు. ఇళ్ళ ఆవరణలోను, పి. డబ్ల్యు. డి. 

శాఖవారి యజమాన్యంలో ఉన్న భవనాలదాపులనూ ఇతర (పభుత్వ భవనాలలోనూ 

నోలేశు, ఇప్పు, శల్బిలి లాంటి చెట్లు అతి పిచారకర మైనప్టితిలో ఉన్నవి, చక్కగా 

(ప్రచారంచేవి. ముఖ్యమైన అలంకార వృత్షాలగూర్చిన పరిజ్ఞానాన్ని పాఠశాలల్లో, 
కళాశాలల్లో బోధి ప్రే అంట్లకు గిరాకి పెంచవచ్చును. మామూలు మనిషి ఒక 

చెట్టును నాటదలచుకుం కే ఏది దగ్గరలో లభ్యమెతే ఆవి వోవ అయినా నీచునుంతోను 

లయినా సరే-దానిని చేజిక్కించుకుంటాడు. వానికి ఏవ నాటడం మంచిదో బాగా 

తెలియజే స్తే, అందుతోపాటు సరసమైన ధరకు ఆంట్లను దొరికేట్టునే స్తే తవ్ప 

కుండా అతను విచక్షణను చూపి తీరుతాడు. 

మన రాష్ట్ర్రప్రధాన నగరాలలో నస్వ్యక్షేతాలను ఏ స్తరింపజేయవలవిన అవ 

సరం ఉన్నది. బిల్లా ముఖ్యపటణాలలో మాడా (పభుత్వభవనాలలోను, పురపాలక 

సంఘాల, జిల్లాజరిష త్తుల భిపనాలలోను, డబి క్ వర్స్క్కళాఖకు కాలువల పర్య 

వేక్షణ కశాఖకుచెందిన భవనాలలోను వీటిని ఎర్పాటు చేయవచ్చును. పురపాలక 

సంఘాలు, పరిషతులు, ఉద్యానాలు, అలంకార ఫలవృకెలను, మిగతావి అలంకార 

ఫలచ్చాయావృక్షలను (పిత్యెకించి పెంచవచ్చును. భవనం ఆవరణలకు అలంకార 

వృజొలు; వీడ నిచ్చేవి దాటల్మపక్కకు, పళ్ల చెట్లు కాలువగట్ల బాటలకు ఏర్పరచ 

వచుూను. 

“వాటల్యవత్స చెట్లు అనే కరివత్రంలో యమ్. ఉ. చతుర్వేది సన్యక్షేత 
నిర్మాణంగూర్చి మంచి నలిహాలు ఇచ్చారు. పర్య పక్షణాధి కారులకు నస్యశ్నేతముల 

గురించికూడా తెలియారి. ఆలా అయితె ఈ ఎధానాంశం తోటమాలుల ఇషా 
(శశ) 

సిషాలకు వదిలివేయవలవీనపవి ఉండదు, బాటల్మ పక్క చెటను పెంచడంగూర్చి 
అ ne) 

చతుర్వేది చేపిన సూచనలను ఆ కరపష్మతంనుంచి ఉదహరించడమే మంచిదమ 

కొంటాను. 

నన్య వే (త న్థలం : నవ్యత్నేత్రాలను సారవంతమైన భూమిలో ఏర్పరచాలి. 

బాగా ఎండిన లోతై న ఇపుకతేర నేల మొక్కల పెంపకానికి ఉత్తమం. 



పూలచెటు 
ల్ 

గటి బంక నేలను సాధ్య మెనంతలో వదిలి వేయాలి. మంచు. ఎండ వడ 
లు యా 

కుండా నారు మళ్ళమీద కప్పువేయడానికి శాశ్వతమైన స్తంభాలమ నాటాలి. 

ఎదుభ్రులు : బాగా దున్నాలి. అప్పుడప్పుడూ కొంత పచ్చి ఎరువును. 

పేడను, ఆకూ అలములను వేయాలి. అస్పుడు మొక్కలు బాగా పెరిగి, 

తిరిగీ నాటినప్పుడు ఎక్కువ నష్టం కాకుండా తట్టుకోగలవు. నారుమళ్ళు 

అయిదు అడుగుల వెడల్పుండాలి. ఎటునుంచై నా మడినడుమ తోటమాలికి 

ఆం దేట్దుండాలి. క్త అటూ ఇటూ అయినా పొడవు అనుకూలంగా 

ఉండాలి. 5౫25 అడుగులుగా ఉంతే అందులో 00 ఆంట్లు నాట 

వచ్చును. ఒకొక్కదానికి ఆరంగుళాల వ్యవధానం ఉండాలి. అవసర మైతే 
నీడకోసమవి పొడవు వేపు తూర్పు-సడమకగా ఉ౦ంీ మంచిది. 

విత్తనం: విత్తనాలను ఆరంగుళాలదూరంలో నాటి మంచి మట్టితో 

కప్పాలి. గట్టి పెచ్చున్న విత్తనాలను కొన్నినిమిషాలు వేడినీళ్ళలో వేపి 

వీళ్ళు చల్లారాక తీపి నాటాలి. మళ్ళు చదరంగా ఉండాలి. లేకపోతే తగుగా 

ఉన్న వేపు వి త్తనాలన్నీ కొట్టుకొని పోగలవు. నాయం[తంకం టె పొద్దున్న 

పూట జాగ్రత్తగా నీళ్ళు కట్టాలి. (ప్రతిసారీ నీరు కట్టాక మట్టిని తేలికగా 
కదపాలి. 

తొలు : నారుమళ్ళను కలుపుమొక్కలు లేకుండా పూర్తిగా కలుపు 

తీయాలి. నేలను బాగా కలియబెట్టాలి. నీరు కట్టడంలాగే కలుపు తీయడం, 
నేలను కదపడం అత్యవసరం. ఆలాకాక వీటిమీద దృష్టిపెట్టి ఇవి మరచి 
పోతే కలుపుమొక్క_లే అనలు మొక్కలకం టె ఎక్కువగా పెరుగగలవు. 

అదను : వానకాలం రాగానే మళ్ళలో విత్తనాలు చల్లడం చౌకా, 

అమకూలమూ. 

నాడు నాటడం: తర్వాతి ఫిద్రివరిదాకా మొదటిమడీలోనే వారవ 

ఉంచడం మేలు. తర్వాత మట్టితోపాటు వావిని పైకితీపి రెండడుగుల 
వ్యవధానంతో మరో మడిలో నాటాలి. వేనవికాలమంతా వీటికి సీర 

కట్టాలి. మరీ వానకొలం రాగానే తీసి ఇంకోమదిలో మూడు మూడడుగుల 



చెట్లు నాటడం, వానిని పెంచడం ర్ి 

వ్యవధానంతో నాటాలి. ఇలా రెండుమార్లు నారు మళ్ళలోనే తీసి నాటడం 
వల్ల గట్లిపడి తోటలో నాటినప్పుడు ఆ దెబ్బకు తట్టుకోగలవు. వావివేళ్లు 
పరిమితిమించి అల్లుకొని పోకుండానూ ఉండగలవు. మూడో వానకారులో 

నారుమొక్క_లు రెందేళ్ళవై నప్పుడు బాటల్నపక్కన నాటాలి. 

నారు మడినుంచి జ్మాగత్తగా దెబ్బ తగులకుండా (తవ్వి తీయాలి. తీపే 

ముందు ఒకటి రెండునార్లు సీరుకడితే నేల మెత్తబడి తీయడం సులువవు 

తుంది. (పతి ముక్కు (కిందా ఉన్న మట్రిషండ నలాగే ఉండేట్టు ఓ గోనె 

తోనో, గెడ్డితోనో కట్టి వేయాలి. దానిని దారిలో తడుపుతూ ఉండాలి. 

ఈ సమయంలో ఇఐకులభాగాన్ని తగ్గించి ఆంతశ్చలనాన్ని తగ్గించాలి. 
Ca ళీ 

ఒధానమెన కొమ్మల శో తప్పా మగత ఆకులన్నిటిని క తెరతో కత్తిరించి 

వయారి_ఎప్పుడూ తనో గిల్త రాడు, 

వానకారు రాగానే తీపిన నారిముక్కలు రెండుమూడువారాలలో స్థిర 

పడతాయి. ఆ రెండుమూడు వూలవ్యవధీ విజయానికో వె ఫల్యానికో 

దారితీయగలదు. 

ఇఅక్షోదిము అభరు" అన్నమొక్కలూ ఎరగడం జగిసోతుంది. నీటి 

వనరున్న వోట తర్వాతి మార్చిలోనే సీరు కట్టడం కొనసాగించి, వసం 

తంలో పె.గుద.కు పూర్తి ఆవకాశమివ్వాలి. 

మంచుయంబిరో జడ్ పైన కాస్త కి ప్పూ సీరుకట్టడం, నేల కదపడం 

వీటిదారా ఆతి శీతల దుక్భరసితివి తగ్గించవచ్చును. కాస్త పెదగా, 
మె! క్ ళీ జీ > 

గటిగా ఉన్న మొక్కలను తొలివాన కాయకనే వేళ్లను బాగా లోనికి ప్రాక 
లు న గా 

గలవు. తర్వాతి వేసవికంతా అవి బలపడి ఇక లేనిచోట నీరు పెట్రవలపిన 

అవసర మే ఉండదు. 



అధ్యాయం ర్ట 

వన మహోత్సవం 

మన అడపులు పలచదిడడానికీ, మన వనాంతరాలు పాడు కావడానికీ కారణం మన 

వారికి కళాదృష్టి లేకపోవడం, తరు సంతతిపై గౌరవం లేకపోవడం మాత్రమే 

కాదు, జనాభా పెరిగినకొలది పొలంమీద ఆక పొంగి ఫొరలినది. మనిషీ ఆతని 

నాగలీ, ఆవూ, మేకా ఇవన్నీ సహజవృక్ష సంతతిపై దుర్మాక్రమణ చేసినవి: 

(గ్రామకంఠాలు, సమష్టి ఆడవులు, పచ్చికవీళ్ళుకూడా వారు వదలి పెట్టగేదు. 

ఇంఠకూ చెట్లనుమ్మూత మే కొట్టి వేయడానికే అయినా వారు ఆ నేలలో లాధాటి 
కాని సేద్యం చేసారు. కొన్నాళ్ళకు వాటిగతిని వాటికి వదిలిపెట్టారు. అనిశ్చిత మైన 

మన అటవీవిధానం మన దేశీయ, రాష్ట్రి వనభూముల వినాళానికి దోహదం 

చేసింది; జరుగవలిసిందేదో జరిగిపోయింది. 

ఎక్కడో అక్కడా అక్కడా కనిపించే వరదల పొల౦కోతలు (పమాదకర 

మైన పతికి చేరుకొన్న వి. (గామాల అడవులు పాడుకావడంతో (గామీణులు వంట 

చెరుకుకోసం ఇతరత్రా వెదకసాగారు. నేలకు స త్తువవిచ్చే పేడను పిడకలుచేసి 
వంట కుపయోగించి పంటల తరుగుదలకు దారితీసారు. ఆందుకో ఉన్న చెట్లమీద 

నలా పడ్డారు. (పకృతిలోని సహజ సమన్యయం దెబ్బతిన్నది. అందుతో ఆతి 
న్. యణ ' లే 

వ్యయభరితమైన పాఠం నేర్చుకుంటున్నాము. 

ఇప్పుడు కావలపిందేమిటం టే, చెట్లు నాటడం ఎంత ఆగత్యమో గుర్తించి 
యావర్దేశ స్థాయిలో తిరిగీ వృక్షపునరావాన కల్పనకు యత్నించాలి. దీవికి ఆరంభం 

1947 లో జరిగింది. ఢిల్లీరాష్రింలో జయప్రదంగా వృక్షావాపనవారోత్సవం 

జరిగింది. మన జాతీయనాయకులు స్వర్గీయ జవహర్లాల్ న్నెహూ. రాజేంద్ర 
(ప్రసార్, అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఇంకెందరు నాయకులతోనో కలపి ఆ (పథమ 

భారత వనమహోత్సవంలో పొల్గొన్నారు. 

ఈ వారోత్సవ (ప్రధానాశయం చెట్లు నాటడం జాతీయంగా ఎంత అవసరమో 
జనానికి తెలియజేసి వారిని ఆందుకు ఉన్ముఖులను చేయడం. ఆ ఆశయం చాల 



వన మహోత్సవం రస్ 

వరకు నెర వేరింది, నన్యశే(తాలలో అంట్లకోనం జనం ఎగబడ్డారు. చాల రాష్ట్రా 

లలో ఈవారం విర్మాణ [పాతివదికపై నడిచింది. 

ఇది నగరాలకు, పట్టణాల కేకాక సల్లెలదాకా (పాకింది. చెల్లం టే మంచి 

పంటకూ, మంచి జీవనస్థాయికి, మంచి పశువులకు, మంచి ఆందమైనగామాలకు 

మూలమన్నఅంళం (గామస్తులకు (గాహ్యం అయ్యేటు చేసింది. 
@ టి 

తర్వాత కె. ఎమ్. మున్షీ ఎభమువోత్సవాలు నామకరజంచేసిన ఈ వారోత్స 

వాలు మంచిఫలిత మే సాధించినవి. ఆయితే మరింత ఫలితం పొందాలంటే ఇంకింత 

కృషి జరగాలి. మనజీవితంలో చెట్లు నాటడానికి ఎంత (ప్రాముఖ్యమున్నదో జనం 

తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఈ ఉత్సవం కేవలం లాంఛన పాయంగా మారిపోరాదు. 

ఇది మతసంబంధమైన పండుగలవలె ఒక రోజో రెండురోజులో నడచి 

తర్వాత ఏ ఆర్థం, (ప్రాముఖ్యంలేని ఆచావంగా మారకూడదు. తరు సంతానవృద్దికై. 

నిరంతరం కొనసాగే ఉద్యమాని కిది సంకేతం. చెప్లు నాటడం కేవలం నాందీ 

వాచకం. వాటికి తగిన జీవనవసతి కల్పించడం, ఆవి పాడుకాకుండా, మనిషో, 

పశువో నష్టపరచకుండా వాటిని కాపాడడం మొదలై నవన్నీ చేసేందుకు తగిన 

పరిజ్ఞానానికది నాందీ. 

ఈ వనమహోత్ప్సవంలోని _పాముఖ్యాన్ని చాలామంది [గహించారన్నహాట 
నిజమే. కాని, దీనిగూర్చిన సమాచారం సామాన్యజనాసకి తెలిసేలా (ప్రచార 

కార్యక్రమం నడవాలి. అడ లు మన నేలతల్లి ఒడలి పై బట్టలుగా కప్పి వేపి 

ఆర్య నాగరికతను తన ఒడిలో పోషించిన ఆలనాటి పవిత్రగత కథను వారికి 

జ్ఞాపకిం చేయాలి. పొలంలో పంటదిగుదిడి ఎలా తరుగుతూ పస్తున్నవో వారికి 

చెప్పాలి. ఒక పథకంలేకుండా, ఒక సమన్వితదృష్టిలేకుండా పశువుల పచ్చిక 

వీళ్ళను, వనభూములనుకూడా సేద్యం చేయనిచ్చే మన [గామీణ ఆర్థి కవ్యవవే 

ఇందుకు మూలం. జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆ వనాల విలువ |గహాంచాలి. 

షంకలూ వాగులూ పొలాన్ని కోసివేయకుండా ఆపుతాను; వరదల ఉద్ద తిని తెగ్గి 

నాయి. ఇక్కడి ఎండ వేడికి కావలసిన నీడనూ, ఇక్కడ గాడ్పులకు తలచాటునూ 

కల్పిస్తాయి. అంతేకాక (గొమాలకు అందం చేకూరుస్తాయి-వనాదులు. | 



ర్8 పూలచెట్లు 

మరి ఈ ఉత్సవం |క్రీియాత్మకం కావాలి. రకరకాల ఆంట్లను చేకూర్చగల 
పెద్ద పెద్ద సన్యశేతాలు ఏర్పడాలి. కావలసినవారందరకు ఆంట్ల ను సరఫరా చేయ 
గలగాలి. మనకున్న వనతులన్నింటిని ఈ దారివెంట మళ్ళించాలి. చెట్లను నాట 

దలచుకొన్న వారందరకు సులువుగా, చౌకగా వారికి కావలసినవి లభ్యంకావాలి. 

చెట్లను ఎలా నాటవలపిందీ, తర్వాత వాటినెలా (పోది చేయవలసిందీ, విరుద్ద 

శక్తులనుంచి వాని నెలా కాపాడికోవలపిందీ-జనానికి సక్రమంగా బోధపర చాలి. 

తొరిరోజులలో ఈవిధమైన నలహాసహాయం ఎడతెరిపిలేకుండా జనానికి 
అందివ్వాలి. 

వనమహోత్సవాలలో బాలబాలికలు బాగా పాల్గొం కే భావివృక్షసంతతి కది 

దోహదకారి అవుతుంది. (ప్రతి పాఠశాలలోనూ చెట్లు నాడటంగూర్చి ఓ (పత్యేక 

పాఠ్య సణాళిక _పవేళపెట్లార్. ఉపాధ్యాయులూ, విద్యారులూ న్వయంగా తోటపని ట్ల డా ల 

చేసి శమమీవి గౌరవభావం అందరిలో నాటుకొనేలా చేయాలి. పారలలాంటి 

పనిముట్లూ. అవసరమైనచోట నీరు తోడేందుకు తగిన పరికరాలూ (పతి పాఠ 
శాలకూ సమకూర్చాలి. బాగా పని చేసినవారికి బహుమతులు ఏర్పాటు యాలి. 

(గామాలలో అక్కడా అక్కడా ఒకో చెట్టు నాణడవే కాక పొలం ఉన్నచోట 

వనాలనే పెంచేలా చూడాలి. గాలి తాకిడికి జిడ్డుగానూ, నీడ నిచ్చేవిగానూ మన 
(గ్రామాలకు వనాలు ఆవసరం. వనమవోత్సవ నమయంలో ఇలాంటిపనికి 

శ్రీకారం చుట్టాలి. 

వృక్షవాపన పథకం అక్కడక్కడి అవసరాలకు అనుగుణంగా మలుచు 

కొనేందుకు వీలుగా ఉండాలి. ఈ పథకం కేవలం పూలచెట్లు నాటడాని కే పరిమితం 

కారాదు. అది అందులో తప్పనిసరిభాగంగా ఉండవలసిందే. ఆయినా, కలవనిచ్చే 

ఎంతా వేవ, ఇవ్ప్ర, తుమ్మ లాంటి చెట్లను బంజరుభూములలో నాటాలి. పళ్ళనిచ్చే 

విమ్మ, నారింజ, బొప్పాయి, 4నరిక, మామిడి, ఆరటిలాంటివానిని తోటలలోను, 

ఇళ్ళ ఆవరణలలోను నాటడంకూదా ఇందులో భాగం కావాలి. 

వనమహోత్పవం ఏటేటా |క్రమాభివృద్ధి చెందుతూ వస్తున్నది. ఈ పజల 

ఉత్సాహాన్ని ఇలాగే పెంచుతూ రాగలిగితే మనదేశం మూలమూలలా రంగురంగుల 



వన మహోళ్చవం ర్? 

బంగారుపూలతో, లోహిత కుసుమాలతో, ఊదా అలరులతో, నీలి లతాంతాలకో, 

తెల్ల టిపువ్వులతో (పకాశవంతమై ధగధగలాడి పోగలదు. ఇందుకు అచ్తేకాలం 

పట్టదు. 18వ శతాబ్దికి చెందిన ఒకానొక కవి నఃదేశంలోని నత్యాన్ని యువతరం 

(గహించగలము : 

“చెట్టు నాటువాస శివసేవకండౌను 
గా 

తరతరాలపైన కరుణ గుదియ; 

ఇందువలన నాని నెరుగెని జనచతి 

భావికాలమందు (పస్తు సుడతించు.ో 

(పసుతం ఈ వనమహోత్సవం విభిన* దేశాలో, విభిన్న నామదేయాలతో 
వ్యవహృత మవుకున్నవచ. ఆశయా౬ం ఒక టఅనంతవరకు వాటి పే ఎర్లు (పధానం కావు. 

ఈ ఉత్సవాలు అంతర్జాతీయంగా నషు.వఐసిస సమయం ఉఇముడు ఆసన్నమైనది. 

ఈ ఉత్సవంలో _పధానాంతర్య్గం శాశ్యక శాంత చిహ్మాంగా దేట్టును (పతిసాఏం 

౧ళిథభావ? (పతిదేశంచో సి యువ 

శాల చెట్ల" త్రనాలను ఒకచేశం 

తయా దేళాలపేరున డె 
లు 

వనాలను నిర్మించుకొనడ౨ విద్యారూపంలో విబువైనదేకాక, నమిషి క్షేమసంధా 
యక 

చాలి. అంతర్జాతీయ సౌధ్యాతభావం, (పచ నాల 
౮ 

వవ్ 
న, జనం (మ్ మ ల యోగ్యమైనది జ యా Mm 

ఎకి i | || 
దిడీపెల్లలు మరొక కం దిశి పల్ల లకు wr 

శ 

యళమూ, ఆంతర్జాతీయ పరస్పర స్చాప స సంధా మూహాడా అవుతుం. 

చాలాడేగాలు తమ జాకియచహ్నోలుగా హొస్నిచెట్లను, వ వామును, పూలను ఎన్ను 

కొన్నవి. ఆలాంటి రానిని ఇతర దేశవిద రులకు అందజే.: డం స్నేహసహకార 

(పక టనకు సంకేతం కాగలదు. అంతర్జాతీయమై త్రీ వ వొంతరాలను నిర్మించే 

లాంటి కార్య క్రమసరళి జనోపయోగానికై దేశాంతర నహారార నవ్భావ చిహ్నా 

లుగా చెట్లను నాటడ రూపంలో సడి స్తే యువ మనఃఫలకాల పై తప్పక చెరగని 

ముదేయగలదు. ఇంతకూ అటవీ సమస్యలు ఏ ఒకదేశానికో పరిమితం కావు. 

ఎన్నెన్ని దేశాలకో చెందిన విశాలఖండాలకు చెందినఏవి. ఈ ఉత్సవాలు మరి ఆంత 

ర్థాతీయస్థాయిలో నడిస్తే అటవీపరిజ్ఞానాన్ని ఒకరికొకరు (ప్రదానంచేసే సమిష్టి 

వేదికగా అది పనికిరాగలదు. తద్వారా ఒక దేశానికి మరొక దేశానికి మధ్య సమవ 
గాహనం నమకూరగలదు. 
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ఖచ్చితంగా చెప్తే కాయలుకాయవివన్నీ పూలచెట్లు. వాటిలో కొన్నిటిపూలు కన్ను 
చెదిరే రంగులతో ఉంటాయి- నీవనుంకేనుఆ పశైడ వంటివి. ఆళోకాఎ$ వలె 
కొన్నింటిపూలు పచ్చగా కనిపించకుండా ఉంటా ఎ. మంచిరంగుల పూలున్న 

చెట్లను “అలంకార పుష్పవృజెలు'' అవి పర్లీ కరించ వచ్చు. మరి పూలు కనదిడ 
కున్నా ఆంద మైన కొమ్మలూ రెమ్మలూ ఆకులూ గుబురుగా ఉండి వాంఛనీయ మైన 
వానిని “అలంకారా పత వృక్షిలు'' అనవచ్చును, మొవటివానిలో చాలవరకు 
ఆకురాల్చే చెల్లే. కొన్నిమ్మాతమే ఎల్లప్పుడూ పచ్చగా ఉండేవి మరి రెండవ 
రొకంవి ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండే వే. చిక్కూగా పన్హళంగా శిఖరం ఉన్నందువల్ల 
ఈ చెట్లు బాటలసక్కన పొడవునా నీడ సిచ్చేందుకు నాటడానికి అనుకూల మెనవి, 
ఉద్యానాలకూ తగినవి. 

అలంకార పుష్పవృక్షిల జావీతాను ఓసారి వరిశీలి స్తే వాటిలో దిహుక్వొ మన 
దేశానికి చెందినవి. అధికభాగం విదేశాలనుంచి _ మడగాస్కర్, దక్షిణాఫికా, 
దషీణ ఆమెరికా, జావా, మలయా, దిర్మాలలాంటి వావినుంచి వచ్చినఏ. వీటిలో 
నీచునుంకేనుల, అరతగన్నౌడు లాంటివి కొన్ని దిహుళవ్యా ప్తి చెందినా, సుగతావి 
అనేకం సామాన్యులకు తెలియవు. వాటిని గ్రచురవరిచే (ప్రయత్నం జరగలేదు. 
ఈ అందమెన చెట పేరను బాలబాలికలకు తప్పక నేర్పాలి. దిడిపిల్ల లను బృందా = ౧౧ 

౧ 
లుగా పురోద్యానాలకు తీసుకొవివెళ్ళి దాగా పూతతోఉన్నప్పుడు వాటిని చూపిం 
చాలీ, 

ఖచ్చితంగా ఉండడమూ, ఆంతర్జాతీయ వ్యవహారంలో ఉండడమూవల్ల ఈచెట్ల 
లాటిన్ పేర్ల నే వాడడం మంచిదేకావి, మామూలుభావలో మామూలు పేర్లు పెటుకొన 
డంలో తప్పులేదు. మనదేశపు పూలచెట్లలో చాలావాటికి మన పేర్లేవో ఉన్నవి. 
వాటిని (ప్రచురపరచడంమట్టుకే జరగాలి. అయితే విదేళచెట్లలో చాలావాటికి మన 
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పేర్లు లేవు. ఈ (గంథక ర్త కొన్నిపేర్లు ఉపయోగించాడు. వీటివి విద్యాలయాల్లో. 
విశ్వ్యకళాపరిష తులలో ఉద్యాన టోధవాలయాలలో సులువుగా (వదురవపరచవచ్చును. 

మన నగరోద్యానాలలో కొన్ని మాదిరీచెట్లను ఎన్నుకొని వానికి లాటిన్ పేర్లతో 
పాటు మన పేర్ల నా కలిపి (వాసి తగిలింపవచ్చును. అప్పుడు మామూలు మనిషి 

కూడా వానిని గు ర్హించగలడు. 

పూలుపూయడం ఉహ్షోగతతో సవ్నిహితనందింధం కలది. దక్షీణంనుంచి ఉత్త 

రానకు వెడుతుంటే ఆకారంలో పూతపూయడం ఆలన్యమవుతూ వన్నంది. 

ఉ త్తరం వేపు 'లాటిడ్యూర్ " ఒకొక్క_డి గీ పెరిగినకొద్దీ ఈ వ్యవధి నాలుగు 

రోజులు పెరుగుతూ వసుంది. ఉదాహరణకు కేరళలో మామిడి డిసెంబరు 

ఆఖరువారంలో పూస్తుంది. ఆదే హైదరాబాదులో జనవరి తొలివారం పూస్తుంది. 

గుజరాతు, మధ్యభారతంలో ఫిబవరి మొదటివారంలోను, మార్చి తొలివారం 

పంజాబులోను, మామిడి షష్పిస్తుంది. వేవ చెట్రేమో నులబారులో జనవరి తొలి 

వారంలోను, మెసూరులో ఫ్మిబవరి తొలివారంలోను, మధ్యభారతంలో మార్చి 
మొదటివారంలోను, పంజాబు ఉత్తరభారతాలలో ఏపెల్ మొదటివారంలోమ, 
హిమాలయ పాంత భూముల్లో మే తొలివారంలోను పూత పడుతుంది. చింత 

తుమ్మ పూతకాలంలో కూడా ఈ వ్యత్యాన౨ కనబడుతుంది. అభిలభారత పరివర్తన 

పరిశీలన పథకం క్రింద నాలుగుచెట్ల ను-మామిఢీ, వోవ, బింల, తుమ్యు_పూతకాలం 

గూర్చిన వివరాలకోసం ఎన్నుకొన్నారు. ఈ చెట్లు అన్నిరాష్టా లలోనూ ఉన్నవి. 

కన్యాకుమారినుంచి పిమాలయందాకా ఉన్న ఇవి నిజమైన జాతీయవృక్షాలనుకో 

వచ్చును. అభిలభారతవ్యా న్తి కల చెట్లి ఏ. 

మామిడీ పూ తపట్టడం దక్షీణాగంలో (80° N Latitude) డసెంబరు తొలి 

వారంకొాగా, ఉ త్రర్మాగంలో (30° N LAtitUd౭) మార్చి తొలివారంలో జరుగు 

తుంది. అంటే తొంభై రోజుల వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట. మరొకవిధంగాచె ప్రే 

(పతిఒక్క డిగీ తగ్గినకొలదీ నాలుగురోజులు ఆలన్యమవుతుందన్నమాట. ఉత్తర 

అమెరికాకు చెందిన హాప్కిన్స్ (ప్రతిపాదించిన “బయో క్షైమాటిక్ లా" (జీవ 

వాతావరణసూత్రం)తో ఇది సరిపోవడం కుతూహలజనక మవుతున్నది. ఈ 
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నాలుగుచెట్ల పూతకాలంలోని వ్యత్యాసం మిగతాచెట్ల విషయంలోనూ చాలవరకు 

సరిపడుతుంది. 

ఆలంకారవృక్షాలను కళాత్మకదృష్టితో నాటడం వృక్ష వాతావరణసందంధ పరి 

జ్షానానికి ఎంతో సన్నిహితత్వం కలది, కాదికై ఈ పథకం వేసేవారికి ఆ పరి 

జ్జానం ఆవనరం. భూసారం, నీటివనరులు, వర్షపాతం, నదులు, కాలువలు, చెరు 

వులు, ఉషో (గత ఇవన్నీ చెట పెరుగుకలలో (పధానపాత వహిసాయి. చెట్లను 
(౫2) గ్రా న్ na) 

వానివాని నహజపరిసరాలకు ఆనువె నచోట నాటాలి. 40 అంగుళాల వర్షపాతం, 

తడి వాతావరణం కల చోట్ల నే కొన్ని చెట్లు నిలువగలవు; ఏటి ఒడ్డునగాని, లాలువ 

గట పెగాని (దితుకగలవు. వరపాత. తమ్భ_వగా ఉన్నచోట సీరుకటి పెంచ 
అండా ఇ ౧m ఇ 

వచ్చునుగాని, తడితావులలో పెరిగినంతగా ఇవి పెరుగలేవు. ౨ఎలాంబ్వానిని 

ఇలాంటిచోట వేయనేకూడదని అర్ధంకాదు గాని, అందుకుతిగిన “వనరు 

లుండాలి. ఆయుతే అవి తమ సమ గస పూర్త (ప్రమాణానికి ఎదగవు, కాని చిన్న 

ఇంటి ఆవరణలుగల వాని దృషితోచూ స్తే ఇదికూడా he “ప 

బెంగాలులో యహావృక్షంగా కనిపిండే చరగోగు పంజాబు ఉత్తం (పదెళ్ వాంతాల్లో 

మధ్యరకం చెట్టుగా ఉంటుంది, విభిన్న పరినరాలలో పెంచడానికి అనువైన ఎట్రను 

ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. 

తడితావులకు తగిన అలంకార పుష్పవృకాయు 

పేరు పుట్టిన దేశం పూత నెలలు పూలరంగు 

ధాౌకా దిర్మా మార్చి బ.-గారు చుక్కలు 

Amherstia nobil.s రోడారంగు 

వోడంకు ఇండియా మూర్చి-ప్మపెల్ తెలుపు, రోజారంగు 

» శకొంచేనం వెన్ ఇండీస్ ఫ్మిఐవరి.మార్చి ఎరుపు 

కొంథరోటా fg కక్ rs 

»» మరోరోకోం i నీ రోజారిఐగు 

వావారాడో సిలోన్ మే_జూన్ లోహితం 

» జావా ఖై రోజారంగు 

వ ఇండియాలలో త ర క్రవర్తం 
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$920 మడగాస్కర్ ఆక్టో బరు.నవందిరు నారింజ 

వెస్ట్ ఇండీస్ మార్చి.ఏపెల్ సీలం 

వరోగోగు ఇండియా ఏ పెల్. మే, ఊదా 

దొలై _నెఫెంబర్ 

బెన్నాంగి , 19 తెలుప 

కొండలొంగేడు తీగ ప్ మార్చి తీశదా 

వీయనుంకోనుల మడగాస్కర్ ఏ పెర్ జూన్ నారింజ 

నొంణోబింత మలయా అక్షోదిరు బంగారురంగు 

ని(దోగోనో మ బెటిల్ మార్చి-'నెప్రెంబరు. లేతగులాదిరంగు 

అగోకొం ఇండియా విబవర్-మార్చి నారీంజరంగు 

జంగాళాదుంవ చెటు చెజిల్ ఎడాది వొడపునా తెలుపు ఊదా 

ముఖ్యంగా లేశ సీల 

ఆకోబరు 
= వ 

పొడీ వాతావరణంలో తగిన అల౭కొర పుషృవృక్షొలు 

దేశం పేరు ఖ్రాతఅరాలం పూలరంగు. 

వట ఆఫ్రికా (ట్రాపికల్) వ్మబపరి.దూర్చి నారింజ ఎరుపు 

స్పెడ్యు లియా ఇం౦డీ.[మో ఎ(పెన్-చు య 

కోఆరాటొ ఆ ప్టేషలియా ఆక్షైబగు-నపందిరు వేసుషు 

arr ఇండియా మార్చి రక్తవర్తం 

రేల స్ ఏ(పెల్_ మే . పనుపు 

ఎరిగి స్ ఏడాది పొడవునా నారింజ 

ముఖ్యంగా 

జనవరి.మార్చి 

ఆతఎటారుగు స సూరి పనుప్ప 

కొండగోగు అల. 

వపౌణీదా 1 ఫ్మివివరి-పౌర్చి రక్త్రవర్హం 

(మరోరకం) 40 ష్మెవెల్ ఎరుపు 

నీలనుంశెనుల బెజిల్ మార్చి._ఏ,పెల్ ఊదా నీలం 

(నీలిగల్యావార్ ) 



) 4. పూలచెట్లు. 

వేవ ఇండియా ఏ(పెల్ 

వెయ్యి ఎలతోలు దక్షీణ అమెరికా మార్చి. ఏ(పెల్ 
జూలై - అక్టో దిరు తెలువు 

కాయణు ఇండియా మే పాటలపర్షం 

వె థో4ియోసిలోటోకా ఆఫ్రికా (బ్రోనికర్) విబివరి-మార్చి నారింజ 

(Spathadia 
Nilotica) 

. లౌవరా ఇండియా మే లేశ ఊదా 

గంగ లేద (రావి) స్టే ఏడాది పొడవునా వసువు 

ముఖ్యంగా ఎరుప్పుకలసిన ఊదా 

అఆక్షో బరు-నవంబిరు 

ఆనావృష్టికి తట్టుకునేవి 

చిరిసెన ఆకులు రాల్చే చెటు బాగా వి న్తరిమ్త : ది. త్వరగా పెరుగు 

(A4lbezzia lebbek) తుంది. 40-60 అడుగుల వాకొ. పంజాబు, రాజప్రాన్, 

దక్షిణ ఇరాన్ లలో ఎకువ. కొంతవరకు సిటి వద కక 

తట్టుకో గలుగుతుంది. 

మోదుగు మధ్యర క ంగా ఉంటుంది. అకులు రౌలుస్తుంద్. మారి లో 

(Bu!ea frondosa) ఎరటి పూలు విరగబూసాయి. ఎంత "సేటి యెద్దడి కైనా 
తట్టుకొంటుంది. 

గేల మధ్యఠ కం ప్రమాణం. ఆకులు రాలుమంద5. 80, 40 అడు 

(Cassia fistula) గులా ఎత్తుంటుంది. మేలో పప పూను 

నరవ లేక్ నదువ ఎప్పుడూ పచ్చగా కనిపించే సర్వదా వచ్చగా న] చెట్టు. 

(Casuarina equisetifolia} 60-80 అడుగుల ఎత్తు, సూదుల్లాంటి పొడుగాటిఆకు ల. 
ఆ వ్రే౨ యా జన్మస్థలం. ఇసుక తెర నేలల్లో పెరుగు 
తుం". వంజామి రాజస్టాన్లలో ఎక్కువ. న 

ఎమ్మగడ్జీ చెట్టు పొడవుగా, ఎవుడూ వచ్చగా ఉండే చెట్టు. వంశాబు ఇరాక్ 

( Eucalyplus citrodora) దేశాలలో ఐహుళ వ్యా'పి. 

తశరతవేవ ఆకులు రాలే చెట్టు. 20-40 అడుగుల ఎత్తు ఎదుగుతుంది. 
(Melia Azsdarach) మార్చిలో ఊదాపూక., వంతాబు రాజసాన్ ౦లో వ్యా ప్ 

2 అణాల 

నీమచామి ఆకులు రాలాస్తుంది. మధ్యరకం ఎతు. అందమెన ఈక 

(Prosopis juliflora) లాంటి ఆకులు. త్వరగా పెరుగుతుంది. ఎంత వీటి 
ఎద్దడినై నా ఓర్చుకుంటుంది. మెక్సీ కో దేశం. 
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ఖూతలిక్ మల్చరీ రకం. వంజాబు, సిరియా, దత&ీణ ఇరాక్లలో 

(Morus Indwa) హెచ్చు. 

అర్జూలం పశ్చిమ పాకిస్థాన్, ఇరాన్, ఇరాక్ లలో బహూళవ్యా ప్రి, 

(Phoenix dactilifera) ఎవ్పుడూ వచ్చగా ఉంటుంది. చిన్నది. 

వెద్దవరగోగు వాదామి వాటంగా చిక్కువి ఆకులు ఎంత కాటకమెనా 

(Salvadora Persica) వరవాలేదు. వశ్చిమ పాకిస్టాన్, ఇరాక్ లరో హెచ్చు. 

ఉప్పు ప్మ్యరలలో బతికేది 

మ్ ఉప్పునేలయినా :.రవాలేదు. 

(Azadiraehta indica) 
మోదుగు ఎంత ఉవ్పు వ్యరయినా వరవాలేదు. చవిటినేలల్లో బతికే 

(Butea Fi ౧౫40౮2) ఒకే చెట్టు-నిజావికి. 

ఇవ్పచాట్లు ఉన్నునేలలో బతుకుతుంది. మంచి కలవ, తినే వళ్లు ఇస్తుంది, 

(Bassia latifolia) ఆ వళ్ళరసం వులియబిట్రి సారా తయారుచేస్తారు. 

నమ్మ) గడ్డీ ఉవ్చును ఆటుకుంటుంది, ఇరాకులోను పెరుగుతుంది. 

(Eucalyptus citriodora) 

ఖతరూరొం 
గా 

గటినేలలో పెకుగుతుంది. 
ళు గొ 

(Phoenix dactilifera) 

CRE కాస్త ఉవ్పపొంగే నేలయినా బకుకతుంది. 

(Phytlanthus emblica) 
తామ కాస చౌటినేంలోనూ పెరుగును. 

(Pridium guava) 
(550 గరునునేల ఉప్పు: నేలల్లో పెరుగుతుంది, 

(Tamarix ariiculata) 

గంగరావి "కీరిళవ'1.,దంనుంచి వచ్చి విలిచిన సీటిలో పెరుగుతుంది. VU బీ 

(Thespesia Papuinea) 

బురదనేలల్లో నీరు విలిచినతావుల్లో పెరిగేవి 

యూ క లివవ్ రోల్ం బురదనేలలోవే వే నీటిని వాగా పీల్చుకునే చెటు, 
ళు గా చి ౬ 

(ల 7007042) 

ఎటోపాల సితిడరిని పెంచడావికీ ఆనుకూలమెనదిం 
— 

(Salix tetraperma) 



84 పూ లచెటు 
a) 

వేద్చే బీలేపాల చ దానివలనే వీటిదరి పెరిగేచెప్తు. 

(Salix babylonica) 
బరోనిరి (రకం) వీ రెంత విలిచినచో పెనా పెరుగుతుంది. 
(Tamarix Sp) 

అరోటో వెడల్పాటి ఆకులు నీటిని పీల్చుకునేశక్షేకి గలవి. 
(Plantains) 

తేనె నిచ్చే చెట్లు 

తొంచ.శం (Bauhinia purpurea) 

mH (౨ఐక్ {Caliistemon lanceolatum) 

వోర్ చౌన్ట్ నట్ (Aesculus indica) 

నోరేడు (Eugenia jambolanz) 

వోడంథ (Bauhinia 7౮2౯742202) 

వేవ (Azadirachta indica) 

ఎ/రనినూ) (Dalbergia 320500) 

తంవడు (Sapindu) 

వోందిచౌయు (Cedrela tuna) 

G86 (frataeva religrisa) 

టై వానీతాలోని చెట్లలో ఆధివభాగం తడి వాతావర్ణంకిల (పాంతాఐకు తను 

కూలమైనవి. ఆధిక వక్షపాతమూ, ఎక్కువ తడి గాలీ కల (పాంతాలకు చెఎననవి 

గనుక. ఆలాకాక, వీరు తక్కువైనా తట్టుకో గలవి ఆలాంటి పాంతాలకు చెండి 

నవి. అవి అందుకు అనువుగా పరిణామం, పరివర్తనం చెందిఉన్నవి. వీటిలో 

కొన్ని మనదేశానికి చెందినవి. ఇవి నీటివనరులు లేనట్టి వేడిగాల్పులు వీచే చెట్ల 
(పాంతాలకు చాలా అనుకూలమైన వ. అంచి అవి ఉన్న (పాంతాలరోతప్పా 

'పెరగనవికాదు. ఆలాంటి వోఎా పెరగగలవని మాత్రమే. శీతల పాంతాలలోనూ 

అవి బాగానే వర్ణిల గలవు. 

కాలువలు, నదులు, చెరువులులాంటి వానిగట్ల పెన కొడేమి, ఎల్లో, ముఖా 

లాంటివి పెంచడం ఏమెనా మంచిది. మఖన్ నే “వీసా 'బాలో ట్రీ" అవీ అంటారు. 

అదంత పెద్దదికాదు. ఆకులు రాల్చే చెట్టు. దాని ఆకులు వివిధవర్ణ శవిలితాలై 
ఆందంగా ఉంటాయి. హిమాచలప్ర చేళ్లోని కాం(గాజిల్లాలో కక్షణకు ఉనయో 
గిన్తున్నారు ఈ చెట్టును. 



చెట్లూ వాటి అవాసం త్ 

బురదగా నీరు విలిచి ఉన్న తావులలో కొవ్నిచెట్లుమాత మే పెరుగగలవు. 

నశ్చిమ పాకిస్తాన్లోవి ఎగువ రీలం కాలువవద్దనున్న వీరు విలిచినతావుల్లో ఇవి 
బాగా పెరిగినవి. ఆలాంటితావులకు విల్లో, చింతజాతివి తగినవి. తగినంత రక్షణ 

ఉంటే అరటీనికూడా పెంచిచూడవచ్చు. మనగ్రామాల్లో బావులముందు బురద 
నేల తయారవుతుంది. ఆలాంటిచోట్ల వాటిని ఎండిపోజేసేందుకు కూడా వీటిని 
పెంచవచ్చును. ఇలాంటి బురదగుంట లేర్పడిసచోట చెబ్లు నాటి, వాటిని పళువులు 

తీనిపోకుండా ఇటుక గోడలతో కంచె కట్టాలి. పైన చెప్పిన చెళ్లు ఇక్కడ 

'కేయాలి. వీ రింకిపోవడానికి గోతులు (తవ్వినా ఫలిత౦లేసచోట్ల కూడా ఈ చెట్లు 

నాటడం సర్ ఫలితాల నివ్వవచ్చును, 

వృక్షజీఏతంలో భూమెతర౦ చాలా (పాధాన్యం వపా స్తుంది, మిట్రగా దాగా 

ఎండిపోయి, ఇసుకా బింకొమున్ను చేరిన నేల చెట్లు 'పెచుగువలకు అశు త్తమం, 

నీళ్లు నిలివిన పల్లంనేలల్లో చెట్లు, గిడనబారిపోతాయి. సారహీనమైన ఇసుకపొర 

ర! కొన్నిచెట్లు వెరుగగలపు. లెథుమినోనే. కుటుంబానికి చెందినవాటిలో 
a అ గి వ c- ఉం పతి యే న Ca ON 

ఇలాంటి వెక్కువ, ఎని వేళ్ళరో సౌన్ని కిముళుండి వాతావరణంలోని న్య జ వం ఓ ఆ 

5 బో bn pr wr aw తం ఆక్ రా ద 
జానిని (గ్రహించి చెటుకు ఈం... trae ఉబ్బు శోదెలలో పరిగేటి క్ న్ 

లు కలా ౧ 0 

మోదుగు లోంటివి, చెట్లు పెరగిడాన్నిబటి అక్క డినేల తరం ఏదో ఏజాపికి చెప్ప 

వచ్చును. మరికొన్నేమో వట్టి తక్కదగా ఉన్న గరునునేలల్లో షెకగ”లవు. 

డబి టూడుణు (కొండి మోదుగు), రేల, నీచుచాష్కు అడివి గన్న్మోడ లాంటివి ఇందు 

లోవివి. మధ్యభారతంలోను, రాజస్తాన్లోను కనిపించే బోడికౌండలను అచ్చా 

ఏంపబేయడావికి ఇవి చాలా అనుకూలమయిన చెల్లు, 

పశుపులు, ముఖ్యంగా మేకలు లేత మొక్కా లకు సధాన శత్రువులు. రేలవాంటో 

వావిలో ఒకరకమయిన ర నాయనకదారం ఉంది పశువులకు ఇంపితం కావు, 

మేకలు, ఆవు, గేవెలబాంటివి వాటి ఆ:.లను ముట్టవు, తింటే ఇక వానికి 

విరేచనాలు పట్టుకోగలవు. వాది ప ఈ ఎబ్లను బంజర్లలో-క'ం చెలు వేసి కాపాడ 

లేనిచో వీనిని వేయవచ్చును. 

హిమరేఖ అన్నదొక భావనాదూతమయిన రేఖ, అది వెళ్ళేచోట [కింది జిల్లా 

లలో ఎప్పుడూ మంచు కురవదు. ఈ రేఖ స్టూలంగా ఉత్తర్మపడేశ్లోవి హిమా 
F—5 



LY పూలచెట్లు 

లయ ఉప భూములనుంచి పంజాబు తూర్పు జిల్లాలదాకా వెడుతుంది. ఈ రేఖకు 

పైన మామూలుచెట్లు (బతుకవు. శీఠతకాలంలో తగినంత రక్షణణ స్తే (దితికినా 

మంచు కురిసేచోట ఇవి తమ సంతతిని వి స్తరింపజెయ్యలేవు. ఇందువల్లనే 
శలివిలి ఉత్తరప్రదేశ్ లోకూడా ఆతి తక్కువగా విత్తనా లివ్వగలదు. తడి వాతా 

వరణానికి తగిన వివి. ఇచ్చిన జాబితాలో 12 రకాలచెట్లు ఆ(ఫికా, మడగాస్కర్, 

జావా, వెస్ట్ఇండీస్, మలయా, బర్మాలలాంటి దేశాలకు చెందినవి. ఇవి కాశ్మీరం 

లోనూ, హిమాలయ ప్రాంతాలలోనూ సరిగా పెరగవు. ఈ విషయంలో ఉ త్త 

(సదేళ్, వీహారు, బెంగాలు, మదరాసు, నుహోరాష్ట్రింలాంటి (వాంతాలు చాలా 

అదృష్టం కలవి, ఆ [పాంతాలలో నాటడాసికీ అనువైన చెట్ట్లరకాలు ఆసేకోంగా 

ఉన్నవి. ఉ త్తరాదలోకన్నా ఈ పర్వత పాంతాలలో ఆక్కడ పుట్టి పెరిగి ఆ నాతా 

నరణానికి అలవాటు సగీపోయినవాటినే వేయాలి, 



అళోకం 

Polyalthia langifolia Benth and 11000. f. 

కకుం£ం : అన్నోనానియా ANNONACEAE 

ఎలో వాడల పేద: ఆశుఫల 

మభ దోగల్ంతో వాథత్ పేర్తు : హిందీ _ అభోశ్ ( దోవదాల్ 

వంగరీ _ దేళ్దాది 

మలయాళం _ కొదిణ 

ఉ తరాది _ బేట్దాల్ 

దక్షిణాది - ఆగోరొం 

వాలా లియాచో రెండు గీకుమాట లున్నవి. పోలీ అంసే అధికం రేక 

అనేకం. అ ల్లియో అంటే చికిత్సలు. ఆనేక చికిత్సలకు పనికీవచ్చేది అన్న ఈ పేరు 

మందులకు పనికివస్తుందని సూచిస్తుంది. లాంగిపోలియా అనే లాటిన్ మాట పెద్ద 

ఆకులకు చెందినది, 

వరివ్యా ది ; సిలోన్, దెంగాలకు చెందినది. ఈ దక్షిణాది చివర విపరీతంగా 

ఉన్నది. తూర్పున సరసామాన్యంగా ఓ నబిడే చెట్టు. 

డూథు రేఖలు : ఎల్లప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుంది. సిటారయిన మొదలు ; సన్నటి 

కొమ్మలు అటూ ఇటూ, సమానంగా పిరమిడ్లా ఉన్న €ఖరం. 

అందంగా కత్తుల్లా ఉన్న ఆకులు కొనలుదేరి ఉంటాయి. (ప్రక్కలు తర గల్లా 

ఉంటాలూ, లేత ఆకుపచ్చరంగులో చివుళ్లుగా ఉన్నప్పుడు గాజులా వెలుతురు 

లోనికి పోయేలా గుబురుగా పెరిగిఉంటాయి, 

చుక్కల్లాంటి పూలు పసుపు కలిపిన పచ్చరంగులో కనదిడకుండా ఉంటాయి. 

పొడుగ్గా సన్నగా ఉన్న కాడల కాపు ఫిబవరినుంచి షపెల్ దాకా ఇవి కవిపిసాయి, 

సళ్ళకాళల౦ జ్యూల్టె. అవి కోడిగుడ్డు ఆకారం కలవి. 

[కిందికి వాలిన రెమ్మలతో గాజు ననలతో అందంగా కనిపించే నస్తంభంలాంటి 

ఈ చెట్టు బాటల్మపక్కకు చాలా బాగుంటుంది. దీనితోటనుంచి నుంచి నార 

వస్తుంది. తేలికగా, మెత్తగా వంగే దీని కృరను మద్దెలలాంటి వానికీ, పెవ్చిళ్లు, 
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వెచ్తిలు మొదలయినవానికి ఉపయోగిసారు. పండిన పళ్లను రాతి గవ్బీలాలు 

తింటాయి, మరునాటి ప్రొద్దుట చుట్టూ విత్తనాలు చెదరిపడి ఉంటాయి, ద్వారాలకూ 

వావ్కీ డీని ఆకుల తోరణాలను పండుగ పబ్బాలలో అలంకరిసారు. 

ఇది ఆసలు అళోకం (527467 Indica) కాదు. ేరునబటి ఆలా అవకో 
లు 

కూడదు. 

తోటబవనికీ నూబనలు * కుండీలలో జ్యూలై లో విత్తనాలు నాటి తగివంత పెరి 

గాక తీపి బయట నాటాలి. 

దక్షిణండేపు ఆవరణం గోడకు '5 అడి గుల న్యవధానంతో నాటికే ఎండనూ, 

దుమ్మునూ రానీదు. గాలిని అప్పతుంది. ఉద్యానాలలో ఇళ్ళలో కందెలకు చక్కటి 

చెటిది. 
లు 



అడవిగన్నేరు (వెయ్యివరహాలు) 

Plumeria alba Linn. 

టమంబఖం , APOCYANACEAE 

ముగతా వాడుక వేద: పగోడాచెట్లు. 

మన దోళంలో వాడుక వేడ : తమిళం - పెడు, వెడమల్తారి, వెఠంగ లి) ; 

తెలుగు : వెయ్యి వేర్ వోలు న్ 

సంస్కృకం : కొాననకరవీరం. 

వరివ్యా వి : దేశమంతా వ్యాపించింది. మెక్సికో జన్మస్థలం. 

రాూశురేఖలు : గన్నేరుకంటె చిన్నది. ముదురు పచ్చవి గుత్తులు గుత్తులుగా 

ఉన్న ఆకులు. వానికింద జూలూ. 

మంచి వాసనగల పూలు. పసుపు మధ్యలోలేని తెల్ల టిరంగు. మార్చి 

ఏపెల్ లోనూ, మరోసారి జ్యాలై వించి అక్షోదిరుదాకానే ఈ చెప్పు పూస్తుంది. 

శ్రమేరియా వర్గంలో సుందరతర మైనది. దావాపు ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుంది. 

ఇందులో ఎన్నో నంకరజాతివి.'టూబర్కులాటా మాగ్నిఫికా, లూటియో_ లాంటివి 
చాలా ఉన్నవి. కలక త్తాలోవి అగీ హాోర్టీ కల్చరల్ సొసైటీ ఉద్యానంలో (ఇవి 

లభిస్తాయి. పూత పట్టినప్పుడు వీవిలో కొన్నిటిని చూచాను. కొన్ని చాలా 

అందమైనవి. మామూలు వాటికంటపటె చాలా పెద్దపూలు గలవివి. మదరాసు వీచిలో 

ఈ చెట్లబారొకటి చక్కనిది కలదు. 

తో. వ. సూచనలు కొమ్మలు నరికి నాట్ సులువుగా పెంచవచ్చు. ఇళ్ళ ఆవరణ 

లకు చాలా అనుకూలమైనది, 



అడవినే ఖు 1 

అడవిగ న్నేరు {Plumeria Alba) 



అర్హత గన్నేరు 

Plumeria acutifolia Poir. (Syn, P. rubra Linn, Forma acutifolta 
Poiret). 

వమయుంటం : APOCYANACEAE 

మిగల వాశుక వేర్లు గ్ (ఖంగీపానీ, చంవ, వగోడా. 

మసనొరోళంలో వాడుక వేర్లు * హిందీ _ చవేల్, గులోబిన్ , 

అస్సామీ _ గతోబీ, 

బెంగాలీ _ దాలీమూళ్రూలా, 

కన్నడం = కాశునంపెగా 3 

గుజరాత _ దోలోవంనో 3 

మళయాళం _ అర్లి, వోళ్ళచంవకన్ ; 

మరారీ _ ఖైర్ చంవ ని 

ఎమిళం _- తల లగారి, వెఠంగాళీ / 

తెలుగు - అర్హ ఆ గన్నోయు వ 

ఒరియా _ గొలోబి 

ఛారెస్పుమే అనే (పెంచి వృక్షిళాస్త్రజునప5 శ్రవేలియా వచ్చింది, _ పటో 
గొ డ్ 

ఫోలియా అన్నది కూచిగా ఉన్న ప్యత్రాగ్రాలనుబట్టి, 

వరివ్యా వీ * మెక్సికో, గౌత మేలాలలోపుట్రి మనదేశమంతటా పెరుగుతున్నడి. 

డాఖలేఖలు : ఆకులురాల్చే చిన్నచెట్టు. వంకర మొదలు. కచ్చుపెడితే 

బెరడులో నుంచి పాలుకొరుతుంది. తెల్లటి మొదలూ కొమ్మలూ ఉండి మన్నం 

పూపినట్టుండేరకం తిరువనంతపురంలో ఎక్కువగా కనదిడుతుంది. 

ఆకులు పెద్దవి. (క్రిందా పైనా కూచిగా ఉండి నడుమ వెడల్పుగా ఆటూ ఇటూ 

కవిపించే ఈనెలతో ఉంటాయి. పొడుగాటి కొమ్మల తుదల్లో గుత్తులుగా 
మొలుస్తాయి. డిపెందిరునుంచి వానాకొలందాకా ఆకులు రాలిపోతాయి. లేత 

మొక్కలుమాత్రం ఆకులతో ఏడాదిపాడవునా ఆకర్షకంగా ఉంటాయి. 

వూల నడుమ వనుపుగా మిగతా తెల్లగా, సువాననగా, ఆ వైపుకు గు త్తులుగా 

పూస్తాయి, దళాలు ఒకొక_ప్పుడు కింది వేపు రోజారంగుతో ఉంటాయి, పూత 



అర్హత గన్నేరు 

అర త గన్నేరు (Plumeria Acutifolie) 
బొ 



14 పూలచెట్లు 

కాలం మారి ఏపెైల్, జ్యూలైనుంచి అక్షోదిరుదాకా ఘమఘమలాడే దీవిపూలు 

విరిసి విప్పారి నేలమీద ఏడాదిపొడవునా రాలి పడుతుంటాయి. జనాదరణ కిదే 

కారణం, 

పొడుగాటి కాడ వేలుతుండగా దావికి రెండుకొమ్మ ల్లా కాయలుంటాయి, 

గింజలు పట్టుకుచ్చులాంటి దానినడుమ ఉంటాయి. మనదేశంలో ఇది అరుదుగా 

కాస్తుంది, గింజల నిస్తుంది. 

ఆలంకారార్థం నాటడానికీ బాగా సనికివ స్తుంది. తరుచు దేవళాలతో నన్నిపాత 

మైనది. దీవిబెరడు జ్వరాలకు మందు; గాయాలను మాన్సుతుంది. పట్టువేస్తే 
కణితిలాంటివి కరిగిపోతాయి. మాంచి విరేచనకారి కూడా. 

తో, వ. నూచనలు జ్యూలె ఆగస్తులలో కొమ్మలు నరికి నాటి పెంచవచ్చు. 

నాకేముందరి వాడనివ్వాలి. 20 అంగుళాలకంటె మించిన వర్షపాతంగలచోట్ల 

ఇసుక గరుననేలలో పెరుగుతుంది. మనదేశంలో దీనిని “జీవితవృక్షంగా'' 
పూజిస్తారు. వేళ్ళు పైకి వచ్చేట్టు నేలను (త్రివ్వినా పెరుగుతుంది, పూస్తుంది. వాడి 

పోదు. దావివితీసి మరొకచోట సాటినా ఏమీ కాన ప్రై తిరిగి పెరుగుతుంది, 



కొర్కు చెట్టు (5 వుక్రి 

Millingtonia hortensis Linn. ఓ 

తటుం£ం : BIGNONIACEAE 

మన దోళంలో వాడుక వేర్తు న పొందీ _ అకా్సీల్, వుని చెంలోలీ, 

నీల్ బవేలీ, 

బెంగాలీ _ ఆకాళనీవ్, కొర్రాగచ్, 

ఎని బెంబోలీ/ 

కన్నడం - 20; 

మళయాళం _ కాబేళ ౦; 

మరాకీ _ అకొళనింట్ , క వానింబ్, 

మిని చెంఖోలీ; 

ఒరియా = ఐశే.౨, రియోల్, మరమెబ్, 

నీతావోర్; 

తమిళం _ కాటు, 

తెలుగు - ఏక (ఆకాళ మల్టి). 

మరొయలి, కాటుమలి; 

18వ శ తొట్టి ఆంగ్ల వృడీశా స్ర్రజ్ఞాడు ట్ర్ మిలింగ్లన్ పేర మెలిం గా సియా 

అన్నారు. వోర్టెన్సిన్ అన్న లాటిన్ మాటకు ఆర్జం ఉద్యాననందింధి ఆని, 

థాళరేలలు : పొడవుగా నిటారుగా ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుంద. అరె 

అడుగులదాకా ఎత్తు పెరిగి, చిన్నకిఖరం పసుపు కలసిన బూడిదరంగుకో రబ్బరు 

లాంటి బెరడు. కిందికి వాలే కొమ్మలు ముదురుపచ్చ రెమ్మలు. 

ఆకులు పెద్దవి, అందులో ఎన్నో చిన్న ఆకులు, ఇవి !-8 అంగుళాల పొడవ. 

ఆకులు రాలి జనవరి మార్చిలలో తిరిగీ చిగిరి స్తుంది, 

పూలు వెండిలాంటి తెలుపు. రాతి మంచివాసన, కొమ్మలచివర నవందిరు- 

డిసెందిరులోనూ, తిరిగీ ఏ(పెల్ =జ్యూన్ లలోనూ పూస్తాయి. విడిసీ విడగగానే నేల 

మీద రాలి పరచుకుంటాయి. 



| పూలిచెట్లు 

a 
[| Pan 

కార్కుంచెట్లు (Miilingtonia Hortensis) 
ట్ 
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కాయలు మృదువుగా దబ్బగా రెండువేపులా కూచుగా ఉండి పండగానే 

రెండుగా చిట్లుతాయి. ఇక్కడ సులువుగా ఈ చెట్లు కాయను. రీనిగింజలు పలచగా, 

డబ్బగా వెడల్పయిన సున్నితమైన దద్బిలతో ఉంటాయి. 

అలంకారార్గం ఇండియా అంతటా పెంచుతున్నారు. కర కుర్చీలూ, బల్లలూ 

వగ్గె రాలకు, నగిషీపనులకు పనికివస్తుంది. చౌకరకం కారు (దిరడ్భాలకు 
బెరడు వాడుతారు. ఇందులోని జిగురు విపరీతమైన చేదు. ఇండోనీషియాలో 

జ్వర చికిత్సకు ఉసయోగిస్తారట. 

తో, వ. నూబనలు. మనదేశంలో గింజ లాడెరావుగనక దుంపలద్వారా, 

కొన్ములద్వారా పెంచుతారు, పై పై వేళ్ళూ వాటిప్రక్క దంపలూ ఉంటాయి. 
ఆ పిలకలు (తవ్వి తిరిగీ నాటుతారు. విత్తనం దొరికేచోట నాటవచ్చును. పిలక 

లయితే ఓ ఏడాది తర్వాత తిరిగీ నాటారి, 

దీనిక్కర పెళుసు. పైనుగాలికి తట్టుకోలేదు. అయితే గబగబా పెకగుతుంది 
గనుక ఆ నష్టం భర్తీ అవుతుంది, సట్నాల వీథుబపక్క_ నాటకానికి అనువైనది, 

లక్నోలో ఈ చెట్టు పేర ఒకళరుపం కి చక్కగా కానవస్తుంది. 

మొండిగా, గబగబా వెరిగదిగా ఉన్న ఈ చెట్టు డివాలావరణ౦కల తావలరొ 

వృద్దిచెందుతుంది. పొడగారి తావులో పీలగడగందు. 



తబేబుయా 

Tabebuia rosea D. C. 

కటుందిం : BGNONIAUCEAE 

లనోమయా అన్నది దీవి (బెజిలియన్ చిరు, రోజారంగు పూలవల్ల వచ్చింది 

గోనియా అన్నది. 

నరివ్యా వ్ర : మెక్సికో స్వస్థలం. తడి వాతావరణ[వాంతాలకు అనువై నది. 

డూ రేబలు: నిటారుగా పెరిగే చెట్లు. ఆకులు రాలు స్తుంది. అయిదేసి ఆకుల 

రెమ్మలతో ఉంటుండి. 

పూలు పెద్దవి. గొట్టాల్లా ఉంటాయి. ఒశకేకాడకు మూడుమూడుగా ఉంటాయి. 

అందమైన లేత ఊదారంగు. జ్యూన్లో ఆకులన్నీ రాలిపోయాక పూత పూస్తుంది. 

కాయలు గుండ్రంగా చిన్నగా ఉంటాయి. గింజలు పలచగా దబ్బలుగా 

ఉంటాయి. 

బాటల్మపక్క సామాన్యంగా హాటే చెట్లు. పూల అందంచూచి ఉద్యానాలలో 

పెంచుతారు. 

లో, వ. నూచనలు * వావకాలులో గింజలు నాటి పెంచాలి. 



79 తబేబుయా 

తబేదుుమూ Tabebui. Rosee) 



లాహుంరా 

Tacoma undulata ౮. Don, or Tecomella undulata Seem. 

దయమంబిం | BIGNONIACEAE. 

మిగల వాడ'5 పేరు ళ్ “చకోమా. 

మనోదోళంలో వాడుక వేర్లు 2 పాండీ = దగ్ (లోరా, 

మరారీ _ రాట్ (తియోరా, 

పంజానీ - లావుర్వొ లఅునాల్, రిగో, రియోధాన్, 

రోసూరా, రోయిర్, 

టీకోమా అన్నది మెక్సికకా "పీరు. అండులావా ఆకుల పై భాగంబట్టి వచ్చింది, 

వరివ్యా వి? హరియానా, రాజస్థాన్, గుజరాత్ ఎడార్మిపాంతాల సర్వ 

సామాన్యం. 

డూవ్రురేఖలు : చిన్నచెట్టు. పూత పట్టినప్పుడు చాలా ఆకర్షకంగా ఉంటుంది. 

కొమ్మలు కిందికి వాలి ఉంటాయి. అసలద కాస్త బూదిదకలసిన పచ్చరంగు. 

ఆకల రంగలాఉండగా వాటి అంచులు ఆంలా అలలుగా ఉంటాయి, 

పూలు పెద్దవి. గొట్టంలా ఉంటాము. పసుపు నారింజ్రంగు, చిన్నలిన 
hw 
a 

లకు 6.10 ఉన్న గుత్తులుగా పూస్తాయి. మూర్చి-ఏ పెల్ నెలల్లో దాగా మ 
పటినప్పుడు అందంగా ఉంటుండీ చెటు, 
అ ఆం 

కాయలు కాస్త వంకరగా ఏ ఆంగుళాల పొడవు, 4 అంగుళం వెడల్పుగా 

ఉంటాయి. గింజలు కొద్దిగా నీలి ఉంటాయి. 

ఇది నెమ్మదిగా “పెరుగుతుంది. పొదగానో, ఉద్యానొలు, భాళీ స్థలాలలోనో 

అక్కడక్కడా నాట వీలయినది. చండీగడ్ లో బాటల ఎక్కినా, ఉద్యానాలలోనూ 

విరివిగా నాటారు. మార్చి ససుప్పు నారింజపూలతో కినులసండువుగా ఉంటుం 

దిది. కర్చీలూ, బల్లలూ వగ్లె రాలకు డీనికర ఉపయోగిస్తారు. కొస్త మొండిగా 
నీరులేకున్నా ఆగగలదు గనక, నిప్పును తగులవీదు గనుకా, అడవులకు, మైదా 
నాలలో పెంచడానికి తగినది, 

తో. వ. నూచనలు = గింజలు నాటిగాని, కొమ్మలు నరికీ నొటిగావి పెంచవచ్చు. 

కుష్బ్కీ భూముల్లో పెరుగుతుంది. సీటివనరులు గనిచోటా నిలు స్తుంది. 
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లాహురా (60009 urdali ta; 
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Kigelia Pinnata D. C. 

వటంబిం | BIGNONIACEAE 

చునదేళంలో వాడుళ వేది. టషూర్థనూర్. 

శగేలియా అన్నది స్వస్తలంలో పేరు. వన్నావా అన్నది చిన్నచిన్న ఆకురివర్షి 
వచ్చిన పేరు. 

వరివ్యా వీ : పళ్చిమాఫికా (మొజాం 

భారీగాకూడా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడూ 

క, | (| af 4 \ 

Sy ల? కో కీ హ్ HD Hr es 178 if అ అ సం ల దిక్ జిల్లా) స్వస్థలం. బాగా చలిగా fy Ar NN AE గ్ర ( Mr GE ఉండే పంజాబులోనూ బాగా "పెరుగు Nh YANG 0/1. గు bp oe 

| MO IT Et గీ గ్శ్డే 
MHA [1 ets S తుంది. 

1 శే రయ pl 
rar gee hE దాలురేలలు : మధ్యరకంనుంచి గ 
(జన ( Fea fats bea 

క మ గ్ Nad yh 

అకులు కలుసుకొని, చిస్నె ఉన్ననా, 

పెరుగుతుంటాయి, 

పచ్చగా ఉంటుందీ. బాగా విస్తరించి 

గుండని శిఖరంతో చిక్కని కొమ్మల 
రెమ్మల అల్లి కతో ఉంటుంది, 

మాటుగా, ముదురువన్చగా రెమ్మల తురల 

పూలు పెద్దవి, దొన్నెల్లా ఉంటాయి. ముకరు పొటలవర్త 0. ఘాదైన వాసన, 
పొడుగాటి రెమ్మ లకు పూస్తాయి-పూత కాలం ఏపెర్.మే, 

కాయలు పెద్దవి, దరువు సాం కాయల్లా, పొడుగాటి కొడిమలకు రెండు 

మూడు కలిసి వేలాడుతూ ఉంటాయి. 
ఉద్యానాలకు తగిన ఆకుల గుబురు చెట్టివి వకువులు దీని ఆకులు తినవు, 

కొంచె వేయలేవి తావులలో నాటడాని కిది అనువైనది. 

లో. వ. నూబనలు / గింజలు వాటే మామూలుగా పెంచుతారు. భూమి పార్ 

వృష్టితో ఎండిపోయిన వేలలో కూడా, 

క వంత మైతే తడిగాదిగల ఉష్తవా౨తాలలళో బాగా పెరుగుతుంది. అలాగే అనా 



జకరాండా 

Jacaranda mimoseofolia D.E£Don,. 

తడుంబిం : BIGNONIACEAE 

ఇంజీయాలో వాడుక్ వేడు. వీరి గుల్వొవాల్ ; తెలుగులో వీలినుంకేనుల అనవచ్చు 

జకరాండా అన్నది |బెజిల్లో పెట్టిన పేరు. ఈకలలాంటి మెత్తటి ఆకులను 

పూచించెది మషమినెపేలీయా. 

వరివ్యా వ్రి = (బెజిల్ స్వస్థలం. ఒక వాయవ్యసరిహద్దులో తప్పా మనదేశంలో 

విసారంగా లేదు. లక్నో, దేరాడూన్, చండీగడ్, కొత్త ఢిల్లీ లలోమటుకు సర 

సామాన్యం, అక్కడ బాగా పూస్తుంది, దిగువ బెంగాలులోనూ ఉన్నది కావి 

అంతగా పూయదు. కోయందిత్తూరులో అసలు పూతలేదు. 

డూళులేఖలు : కొమ్మలు బాగా పరుచుకునే మధ్యరకం చెట్టు, చూడ ముచ్చటి 
ఇస్తుంది. ఛెమ్మలలా పొడుగాటి అకులు ఆటూ ఇటూ వానికి చిన్నచిన్న అకులు, 
పూతి పిముందు కొన్నాళ్లు అకులుండపు, చటారి కొమ్మలకు 10-100 దాకా 

చన్నకాడిలతో ఊదారంగుపూలు. గొట్లాల్లా కొన్నీ రెండింగుళాల పొడవుదాకా 
ఉంటాయి. శేసవి రాగానే ఆ పూలరింగు కళ్ళకెంతో చల్లగా ఉంటుంది. మార్చి 

తుదినుంచి మే మధ్యదాకా పుష్పించే బెట్టిది. 

కాయలు సళ్ళింవలె చదురుగా ఉండి పండి పగిలిపోతాయి. మొదట పచ్చగా 

ఉండీ ఏడాది మగిపేసరికి గోధుమవన్నె తీరుగుతవి. వాటిలో ఎన్నో గింజి 

లుంటాయి. వాటిమీద ప త్రిలాంటి దుంటుంది, 

బాటల్మపక్క-కు, ఉద్యానాలకు, తోటలకు అనువైన చెట్టు. అందంగా గుబు 

రుగొ. సొగసెన పూలు, మంచినీడా ఇస్తుంది. గల్లిక ర నునుపుగా ఉండి పవి 

ముట్ల పిడులకు ఉపయోగపడుతుంది. 

తో. వే. మాచనలు + గింజలునాటి, చిగిర్చి కొమ్మలునరికి నాటీ “పెంచుతారు. 

దక్షిణ ఫ్లోరిడాలో బాగా ఎదిగి పూసే చెట్ల అంట్లకు వీవికి అంట్లుకట్టి త్వరగా 

పూసేరకం ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ సుందరతరువు త్వరగా పెరిగేదయివా 



థి( వూలచెట్లు 

ఎక్కువరోజు లుండేది కాదు, అయిదేళ్ల (ప్రాంతంలో పూత పడుతుంది. ఇరవై 

యేళ్ళకల్లా వికారంగా తయారవుతుంది. 

సీరు నిలువనిచోట సెరుగుకుంది. తడినేల దీనికి తగదు. దీనివి 6000 అడు 
గుల ఎత్తు కొండలమీదకూడా పెంచవచ్చు. 



పటెడ 
ట 

§pathodea campanulata Beauv. (Syn. J. acutifolta Hurmb. & 
Bonpl., J. ovalifolia R. Br.) 

వయమంవిం : BIGNONI:-CEAE 

మిగత వాడుక పేద్ద, ఫౌం దెన్ చెబ్లు, సీంజి చెట్టు, ఉగాండా ఫేమ్, బెల్ 

పాందూ? 

మెనదోళంలో వాడుకో వేద్దు ఎ కస్నడం ౬ నీడుకావి, 

తమిళం, తెరుస - వబెడ. 
ఢి 

న్పధోడ్ ఇంటే (గీకుచో ఒర. పూల ఆకారాన్సిబిటి వచ్చింది, కంపానులాబొ 
= రం 

అండ గంట. పూల ర వెపు అలా ఉంటుంది. 
ల్లా 

ఫౌంటెన్ టీ" అని సేయు కాపవానికి కాాణం గిన్నెలాంటి. దీనిపూలలో 

ష్ - .* Cm tN ణు మ, గ > "ఇ న అగ ఎలా వ్తీ ఇచి తూర్పు అఫిూ చెటు. హైదూబామలోను, ఆంధ్రపదేశ్ 
4 en ల్లు a a గ్ ళా fu. గ్ శ ల లోను [(హాళదా? పి కలం. చందిగనత్, డిఐ అర నునాడా కనబతుంది. 

అటే ౧౫ 

డలం ay Rs ణా 8 , అభ జ క అగర్ a wr అవుత తం జల్ల జ ల్ Cat ఆ వాలీ. థీ జూవ్లులేఖలు = ఒలి3ంగా, మ | వలల OE న్ కొత్తల ములు టగ్ ధమ 

న్యు క fs ర జ క గక ఇ ప aa జీ వన్న బెరడు, ముదుకి పప ఆషలతో ఉందుందివి. 

కొమ్మలటపం పెగ ఎగుపుదగుకుగాా చోటుగా, దాదాసువాటంగా ఈనెలు 
ఓ 

దాగా కనిపి ముండగా లకులుంటాయి. చివుద పట్టుకుచ్చులా ఉంటాయి, మరీ 
షొ oe) 

క్ తి 

కొత్త చివు గోకుల క్రింది నూగు ఉంటుంది. బౌడివాతాపరణం కలచోట్ల ఇవి ఫది 

వరిలో ఆకులు రాలుస్తుంది. 

పూలు పెద్దవి. చెట్టు చిటారి కొమ్మలచివర గోళగువ్భాల్లా ఎర్రగా, ముదురు 
గులాబీరంగులో ఉంటాయి. పూతకాలం ఫబవరి, మార్చి, 

కాయలు రెండుకొనలా కూచిగా ఉంటాయి. బాగా కాషనప్పుడు అవి చూపు 

తున్న వెళ్లేలా ఆకులపైకి పొడుచుకౌని వస్తాయి. గింజలు తెల్లగా, జూలుతో 

ఉంటాయి. బొంబాయిలో ఇది అరుదుగా కాస్తుంది. బాటప్రక్కల నీడ విచ్చేం 
దుకు పనికివ స్తుంది. గుంపులుగా సెంచితే-ముఖ్యంగా ఎగుడుదిగుడునేలల్లో చాలా 
మనోహరంగా ఉంటుంది. ఆఫ్రికా వేటగాళ్ళ దీనికాయల కషాయం వాడుతారు. 
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దీవిక(ర్ర తెల్లగా, నున్నగా ఉంటుందిగమక కర వీవికి, కాగికం గుజ్జాకు ఉపయో 

గిసారు. 
తో. వ. నూచనలు 2 గింజ నాటిగాని, వేళ్ళదుంపలు నాటిగావి, కొమ్మలు నాటి 

గాని పెంచవచ్చు. నీరు పారిపోయే సారవంతమైన భూమి అవసరం. 
నాలుగువేల అడుగుల ఎత్తు పదేశాలలోకూడా ఇవి ఐితుపతుంది. 20 నుంచి 40 

అంగుళాలదాకా వర్షపాతం కల జిల్లాల కివి అనువైనది. ఈ కర మరీ మెత్తన 

గనుక తుపానులాంటి గాలి తాకిరికి కఉకో దేదు. డ్ 

అ 



అడవి బూరుగు 

Cochlospermum gossybium D.C. (Syn. 0. religiocsum (Lion.] 

Alston.) 

వమీంవిం + BIXACFEAE 

ఇండియాలో వాడురో పేద + పొందీ - గోలగ్, గల్ గర్, వంబి; 

బెంగాలీ _ గాలాల్; 

గుజరాత్ _ a కోరే; 

కన్నడం _ అర్నిన బూర్ల, వాద్టితవరె, 

మళయాళం _ అవృదఓక2, చెంపానీ, 

మరారీ _ గలగడ్, గాంగే, ౧764; 

ఒరియా - కొంటా-చలాన్, బెనియ [మ రాబీ, 

గనా రీ, 

వంజానీ ప్ వంబీ, 

DO ESE; తన్నామీ, కచ్చ) గరం, కటోలల్రు, 

తెలుగు - అడఎ దూదడ, అశోటము. 

కోబో న్వెర్యవ్ లో రెం: గీక్వపవలున్నని. లోబ్లోన్ అంటే గుల్ల, నత్త; 

స్పెర్యా అంటి బీజం. కొయలక్షడాన్ని సూచించేపేరుగా కనబడుతుంది. 

గోన్సివియము అంటే పత్తి. గింజచుటూ ఉండే పట్టు వాంటి దూచెనిబిట్ట వచ్చింది. 

తఢివ్యా వీ; ఇండియా, దిర్మా, తూర్పు ఆర్బపెలాజో దీవులు కొన్నింటా 

పుటినది. ఇప్పుడు భారత దేశమంతటా-గార్వాలో, దుండేలుఖండం, పడమటి 

హిసూలయ। పాంత భూములలో $ వేల అడగుల ఎత్తుదాకౌ, ఫ్శ్చిమ బెంగాల్, 

బీహారు, ఒరిస్సా. మధ్యభారతం, దక్కను పీఠభూమి-అన్నిటా ఉంది. వేడిగా, 

పొడిగా. రాతిపొరగా ఉన్ననేఆలో మరీ ఎక్కువ, 

థాళ్రరేఖలు : ఆకులు రాల్చే చిన్న చెట్టు, లావాటి మొదలు, ఆనేక శాలలు. 

బూడిదరంగుతోడి నున్నటి బెరడు. 

ఆకులు కొమ్మలు చివర దాగా కసవపూ. పెన వచ్చగా క్రింది వేపు బూడిద 

కంగుగా నూగుతో ఉంటాయి. 
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ఆకులు రాలిపోయాక బంగారులాంటి వసుపురంగుతో పూలు కొమ్మలచివర 

ఫిదివరినుంచి మార్చిదాకా పూస్తాయి, నీలి ఆకాశం వెనుక కానవ స్తుండగా ముందు 

కనిపించే ఈ పూలు అతి మనోహరంగా ఉంటాయి. 

కాయలు పెద్దగా ఎ(రగా=ఎండి పోయేదాకా ఉంటాయి, వాటిలో గింజలు పట్లు 

లాంటి దూదితో చుట్టుకొని మూతపిండంలాంటి ఆకారంలో ఉంటాయి, 

దీనిదంకను పాదరక్షలు కు-దీవారు ద్ ఏ, ఆకులను, ఎండినపూలను 

న ఉపయోగిస్తారు. స తఐంటుపోసుకు నేందుకు వాడు 

జ 

శై 

వ 
og gi [లో 

వర్ణకం; Sees ఉపయోగినాడ్య్మ 
అవా! 

జ, తి అగ స్తా 
ఆనావృషికి కి తట్లుకోగలది గనుక సిర దాంలాల 

we- | be 

బాగా అనువెనది, “రాళ్ళలో నిండిన ౫ సతతద్ త రు చతు. ఇవాకారు 
మా క్తి 

og. | అర అం జ్ ఇగ, ఖీ అల్లో స తోం వ నూచనలు * గింజలు నాటి సలుపుగా పెంచవచ్చు. బాగా ఒం దుక్కి 

వాట్స్ జీ అ జా జ చేసే ఈ చెటు పొడవుగా సన్నగా పెరుగుతుంది. 
అబాట్ లట 



ఉలిమిరి 

Crataeva religiosa Hook. f. & Thoms. non. fors!. F. (Syn. (౮ 

nuvala Buch.— Ham.) 

వటుంథిం CAPPARIDACEAE 

థంగీవుపేదు గ కాపర్ ట్రీ, ల వక దిర్న 

యన దేళంలో వాడుక పే * హిందీ - బర్గ్, బిలానీ,; 

బెంగాసీ _ జరుణ్ 

గుజరాతీ _ వల్లో; 

కన్నడం - బూరాతుంఖి; 

మళయాళం -_ శీల 

మరారీ _ వారవర్త, వావావర్డ, 

ఒరియా _ ఐదణ్ ౪ 

వండాలీ _ టర్బో, 

తమిళం - అదిచర్ణం, మురలింగం, 

తలుగు _ డఢీలిమిరి; 

సంస్క్ఫృకేం - విటుడు. 

(గీకు వృక్షశాస్ర్రజ్ఞాడు (క్రాటేపెస్ పేరున (కాబేవా అన్నారు. రలిజియోసా 

అంబే మత సంబంధమైనది, చూర్శంల అన్నవి దక్షిణాది భాషానామం. 

వరివ్యా చి ళ్ అడవుల్లోగాని, తోటలలోగావి మనదేశంఅంతటా కానవ స్తుంది 

కాని ఉత్తరప్రదేశ్లో మరీ ఎక్కువ, దిర్మా సిలోన్లలోనూ సర్వసామాన్యం. 

థూళరేఖలు * కాస్త చిన్నగానో, మధ్యరకంగానో చిక్కటి కొమ్మలూ రెమ్మ 
లతో, వ[కళఖలతో ఆకులురాల్సే చెట్లు. నున్నగా బూడీరరింగుకో ఉండే బెండు, 

గాజాలా మెరిసే ఆకులు. 

ఆకులు మూడుమూడు కలిపి తొడిమగో ఉంటాము. చలికాలంలో ఆకు రాలు 

తుం, ఫి దివరి. మార్చిలో చిగిరిస్తుంది. 

పూలు తెల్లగా, లేత పసుపుగాగావి, ఎజుపుకలివిన పసుపురంగులోగావి 

ఉంటాయి. కొమ్మలచివర అ నేకంగాఉన్న కాడ లకు ఊదారంగు నారతోడి వావిలో 
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ఉంటాయి. ఏ(పెల్_మేలలో ఆకులన్నీ రాలిపోయి పూతతో ఉన్నప్పుడు ఈ 

ఉలిమిరి చెట్టు చాలా అందంగా ఉంటుంది, 

కాయలు గుండంగానో కాస్త కోలగానో పెన పెచ్చు, లో నుగుజ్జా, అందులో 

గింజలు కలవిగా ముందు పచ్చగాఉండి మాగినప్పుడు ఎర్రగా మారుతూ 

ఉంటాయి. 

దీనికర్ర కౌస్త గట్టిదే ఆయినా మన్నికలేనిది. (డ్రమ్ములు, అగ్గిపుల్లలు, దువ్వె 
నలు, తరిణబ'కే వస్తువులు డీనికో చేస్తారు. కాయ పెచ్చును రంగు అద్దకంలో 

ఉపయోగిస్తారు. ఆకులను బెరడును మందులలో వాడుతారు. దీనిబెరడు కషాయం 

విరేచనకారి, జీర్ణకారి. దానిలో టానికా. సపోనిళా పదార్దాలు కలవు. మూత్రకోశ 

వ్యాధులకు ప కీవస్తుందంటారు, 

ల ఇ భా[ీస్టలాలలోనూ అలంకారార్థం వేయడాపికి అను 

వైనది. నీకంత అక్కరి లేదు గనుక ఆలాంటిచోట వేయవడు చును, 

తో. వ. నూచనలు * వానకొలం గింజలు నాటీ పెం చవచ్చును. పెళ్ళ దుంపల 

తోనూ పెూచవచ్చు. దార ాంతాల గింది విత్తనంగా తయాై సో గద్దది 

గనుక ఒకోసారి మొలకెత్తడ నికి ఏడాది పడుతుంది. లేక మొక్కగా ఉన్నప్పుడు 

మంచు కరి "స్త సహించ ౬దు, 

ఎంత నీటి ఎద్దడికై నా అగగల మొండిచెట్టు, పెరుగుదల నిదానం. ఆకులను 
లు 

పశువులు మేసి చేయగలవు. (షక్ గీన్ని కంచెవవి కాపాడాలి. 
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ట 

Cordia sebestena Linn. 

టమంబిం ౯ BORAGINACEAE 

ఇంగీవు పేయ్ + ఆలోఏవువ్ _ స్కార్ కారియా * 
గా ధా o శ 

మయనదేోళంలో వాడుకో పేర్లు + హింది లాళ్లసోరా, లోళల్ ౪ 

కన్నడం - చలైచెండోల, 

ఎమిళగి - అయిచ్చినాటబిల్లి + 

తెట ఓట - ఎవిలిగిం 

16 వ గబది జగన్ బృిక్షశాగజాడు వాలెరి ముస కన్ చేరుకో లోగ్లియా 

అన్నారు * నీలి సనా అ సడి ఇలా౨చి పయన జాతి నవసా తొ నుంనీ నచ్చి ఎది. 

సిబెనా : న అంచుట్టూ పెరిగేదది. బళ్ళుషది మాడా ఆ పేగు పచ్చిం", 

వరివ్యా న్హ్ 2 క్యూణా పుటలు, గార 3 సక మంశబాందామావయం 5000 అడు 

గుల ఎ లు; = చేశాలదాకా వ్యాపం౦దించే, 

డూళ్రులేఖలు * ఇదో చిన్న అ చెను లేకతోటగో సొన. ఎతు సెగదుం 

అడవులలో పొటి వంకర మొదలునో ఇది 100! 0 9పుగువనాకా. ఎనుగుకుంది, 

గోధుమపనె. బెరడు గళ్ళుగళ్లుగా ఉంటుంది, 

ఆకులు పెద్ద, బావామి లాంటిఏ. కొనలు కూచిగౌ ఉండవు, ఈనె..; బాగా 

కనిపిసూంటాయి. మరీ ముదురు పచ్చరింగుప వీ ముడతరుసరి, మోటుగా, కుకు 

కౌగిదింలాగా ఉంటాయి, 

కొమ్మ లచివర పెద్ద గుత్తులుగా, మ Pron నారింజ ఎరువు శో గంటఐ ఆకారంలో 

గుదిరు రెన్ములలో అక్కడ కూడా కానవస్తాయి. జనవరినుంచి మార్చిదాకానూ 

లేదూ ఏడాదిపొడవునా పూలు పూస్తుం దీ చెట్టు. 

తెల్లటి టికొదులు దాగా కానవస్తాయి, ఆందులో దింక్గాఉండే గుజూ, అందులో 

గుబ్లా ఉంటాయి. క్ట 

ర వృక్షంగా ఇది చాలా విణ ణువై నది. 

తో. ద. నూబొోనలు : గింజలు హహహ? ఆంట్లు తొక్కిగాని పెంచవచ్చును. 

త్వరత్వరగా పెరుగుతుంది. జ్యూన్ జ్యూలై లలో గింజి పరిపక్ప్వమవుతుం౨. నాటే 

ముందు గుజ్జారో నుంచి ఇెంకలు తీసివేయాలి. 



విరిగి చెట్లు (Cordia sebesten a) 



ఎ[రమద్ది 
(ద 

Terminalia Arjme Bedd. 

ఫముంవిం 4 COMBRETACEAE 

మఎ దోళంలో వాశు3' పేద్ద + హిందీ . అర్డుజా 

తమిళం . బౌల్ల మర్ణ తలమరుతు, 

తేలుగు . ట)(6 మద్ది, 

స్థ 1 జ అర్జునం,. 

ఉర్మనాలియా అన్నది అిర్భానాలిన్ అనే లాటికా మాటనుంచి వ వచ్చింది. చివర 

పూ లుండడంవల్ల, అడ్డన అన్నది హిందీ అద్ధఃా నుంచి వచ్చింది, 

వరివ్యా వ 2 భారత దేశమంతటా, దిర్మా సిలోన్ లరోనూ వ్యాపించింది, 

మామూలు నిదులు, వాగులు, పంకలు వగ్రై రాలగట్టులమీద "పెరుగుతుంది, 

డూత్రరేలలు : ఎప్పుడూ పచ్చగాఉండే. పెద్దచెట్టు. బెరడు బూడిదరంగుతో 
నున్నగా ఉటుంది, పచ్చ, ఎరుపులలో. 

ఆకులు పొడపసషగా ఒకదాని కెమురుగా ఒకటిగా ఉంటాయి, ఆకుల (కింది 

భాగంలో కాడకు దిగ్గర గ రెండు కణతులుంటాయి, 

పూలు లేత పసుపు తై లపు రంగు. గిన్నెల్లా చిన్నగా పొడుగాటి కంకిలాంటి 

రెమ్మ పై ఉంటాయి ఎక్కువగా. మార్చినుంచి జ్యూన్దాకా పూలు పూస్తాయి. 

వీటి తేనెకోసం తేనెటీగలు ముసురుకుంటాయి. 

కాయ రెండు దబ్బలాగానున్న బాదామిలా గట్టగా ఉంటుంది. పైనున్న పెచ్చు 

అయిదుపలవలుగా ఉంటుంది. ఈనెలు (చిక్కగా ఉంటాయి. అవి తిన్నగా పెకి 

పోక పంకరగా నాలిసోతుంటాయి.. ఎండినతర్వాత పళ్లు కమలినరంగులో 
ఉంటాయి. 

బాగా నీడపచి wy చెట్టు. దాటల పక్కన పెంచుతారు. వీనిబెరడు దిలవి కళగా 

మందులరో చేరుస్తారు. తోళ్లు కర వేసేందుకు, రంగు అద్దకంలోను ఉపయో 
గీస్తారు. దీని దింకనుకూడా మందుగా వాడుతారు. రీవికరను 'సద్యపు పనిముట్ల, 
పడవలు, ఒళ్ళు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. 

తో. వ. నూచనలు * గింజలునాట్ మామూలుగా పెంచుతారు. ఈ పండు విత్త 

వాన్ని సగం నేలమీద కానవచ్చేట్టుగా నాటాలి. ప్పూర్తిగా నేలలో పాతితే మొల 
కెత్తదు. ఓ వడాది పెరిగాక తిరిగి నాటివచ్చును. బాగా లోతుగా, తడిగా ఉన్న 

చేల దీని పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది. 



స్మార్రమది (TermMinalla Arjun:. 



కళింగం 

Dillinta ఇ24ట4 Linn. 

వమీందిం 8 DILLENIACEAE 

తువదోళంలో వాతుత వేర్లు : హిందీ - చల్తా; 
బెంగాలీ _ బలితా; 

కన్నడం _ DLaInNF ; 

గుజిరార్ _ శొరీంబుల్; 

మళయాళం - చలితా, 

మరారీ _ కరంనల్; 

ఒరియా _ చలొలౌ; 

తెలుగు - కోశింగం. 

జె, జె. డిలెవియస్ అనే (పథ్యాతె వృక్షళా స్త్రజ్ఞావి'పేర వచ్చింది డౌలెనసియా, 

ఇండికా అంటే ఇది ఇండియాకు చెందినదవి సూచన, 
వరివ్యా ది * బెంగాలు, బీహారు, అస్సాంలలో సర్యసామాన్యం. ఇండో 

చై_నా, బోర్నియో, జావాలదాకా వ్యాపించింది. 

టాఖురేఖలు: నిటారుగా, ఎప్పుడూ పచ్చగాఉండే గుండని €ఖరంగల చెట్టు. 

కొమ్మలు బాగా వ్యాపించిఉంటాయి. అందంగా మెరుస్తూ ఫచ్చగా జొంపము 

లుంటాయి. బెరడు నున్నగా. ఎరగా, లాగితే పట్టలుపట్రలుగా వస్తూఉంటుంవి. , 

ఆకులు వెడల్పుగా, కూచిగా, (పక్కల రంపంపళ్ళలో ఉంటాయి. కొమ్మల 

చివర పెరుగుతాయి. ఆకు ఈనె గుంటపడి ఉంటుంది. ఈనెలేమో (పక్కనున్న 
రంపంపళ్ళకు సరిగా వెళతాయి. ఆందుతో ఆకులు దోనెలా నడుమ గుంతపడి 
ఉంటాయి. ఆకుల పై భాగమూ (కింది ఈనెలభాగమూ నూగుగా ఉంటాయి, 

పూలు పెద్దగా, తెల్ల గా, వాననకలవిగా ఉంటాయి, కొమ్మ లచివర ఒకొక్క. 

టిగా జ్యూలైలో పూస్తాయి, 

కాయ పెద్దగా, గట్టిగా ఉంటుంది 

తో. వ. మావోనలు 2 వానకాలంలో గింజనాటి .పెంచవచ్చు. తడి బాగా ఉన్న 

(ఫొాంతంలో, మంచులేవిచోటా పెరుగుతుంది. చిన్న ఇళ్ల ఆనరణల్లో పెంచ 
డానికి అనువైన చెట్టు, 

F—7 



థిలి 
వూలచెట్లు 

శళింగం (Dillenia indica) 



రొడోడెం[డాకా 

R hododenaron 47007447. Smith, 

వటుంటిం : ERICACEAE 

మగత వాడుక పేద: దబురాన్, 

వరివ్యా వ * హిమారియ(ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా సిమ్లాలో సర్వసామాన్యంగా 

కానవస్తుంది. 

దాఫురేఖలు : కాస్త పెద్ద పొద లేక చెట్టు, 40 అడుగులదాకా ఎదుగుతుంది. 

ఆకులు 4.6 అంగుళాల పొడవు, కత్తిలా పదునుగా, పైన కరకరమంటూ, 

కవిపించే ఈనెలలో, (క్రింద తెల్లగా ఉంటాయి. 

పూలు చిక్కటి గుతులుగా ఎర్రగా ఉంటాయి, తొడిమ చిన్నది. కాండం 

రూడా చిన్నదే. హిమాలయాల్లో ఈ చెట్టు మార్చినుంచి మే దాకా కొండలన్నీ 

ఎ(ర్రనికాంతిని వెలార్చేప్పుడు నిండుగా పూస్తాయి, పూలు పులిగా ఉంటాయి, 

కొండజాతులవారు వీటిని వచ్చడీతీ ఉపయోగిస్తారు. 

తో. వ. మాచభలు: కాస్త పులుసునేలల్లో పెరుగుతుంది, 





ఉసీరి 

Phyllanthus emblica Linn. 

వముంటం | EUPHORBIACEAE 

మగత వాడుక పేర్ద. ది ఎంవిక్ మైరోబాలజా, ఇండియన్ గూస్ఫరీ, 

మలక్కా టీ. 

ఖభొరోత్ దేళంలో వెద : నౌల్ది, అన్లు, ఆమలక్కాయి. 

పంస్కృతం - అమరకొం. 

ఛిరాంతవ్ అన్నది రెండు (గ్రీకమాటలతో ఏర్పడింది. శ్రల్లాకా అంప అక్కు 

అంథాళ్ అంటే పూవు. ఆకులపై పూలపూసినట్లు కనదిడ్డంవల్ల వచ్చిన "పేరు, 

ఎంబ్రిరా అన్నది తొలత దీని పేరు వైలోవాలసోన్ ఇింబికా = అందునుంచి 

వచ్చింది. ఉసరికకాయను ఎంబ్లిక్ మైరో బలాశా అనేవారు. పర్షియజాలోని అమ్లా 

అరన్బీలోన అంభిల్దీ, సంస్కృతంలో ఆమలకం మూలం కావచ్చు గీన్క్; 

వరివ్యా దీ : గరుసు ౫ లల్లో తప్పా ఇండియా అంతటా వ్యాపించింది. దిర్మా 

లోనూ ఎక్కువే. కాశీలో అంటుకిట్టి సృష్టించిన చెట్టురకం చాలా అందంగా 

ఉంటుంది, పెద్దకాయలను కాస్తుంది. 

_ డాళరేఖలు * సమపాళంగా ఉండే అందమైన చెట్టు, అకులు రాలిపోతుం 

టాయి. బూడిదరంగు బెరడు. రంగురంగుల మొదలు. 

ఈకలలాంటి చిన్న ఆకులు మృదువుగా ఉంటాయి. దీని ప్రత్యేకత ఒకటుంది, 

ఇది ఆకులు రాల్చినప్పుడు వాటితోపాటు అవి ఉన్న రెమ్మలనుకూడా రాల్చి 

వేస్తుంది. 

., పూలు చాలా చిన్నవి, పచ్చనివి. ఆకులులేని రెమ్మభాగంలో కం గుత్తులుగా 

పూస్తాయి. పూతకాలం మార్చినుంచి మే దాకా. 

కాయలు నవందిరునుంచి ఫి బవరిదాకౌ కాస్తాయి. పసుపుకలిసి పచ్చగా కండ 

గలవిగా ఉంటాయి, విటమిన్ సి ఇందులో చాలా ఉంటుంది. 

మందులకు పనికివచ్చే కాయలికోసం దీనివి పెంచుతారు. కాయలు, బెరడు, 

తోళ్లు కర వేయడానికి, రంగు అద్దకానికి ఉపయోగిస్తారు. పళ్ళను ఊరగాయ 
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ALE పళ, £7 
జ నాడ జే 4 లోల 

హి న కు 
AY 

450 (Phyllanthuy Emblioa) 



ఉవీరి iB 

వేస్తారు, ఊరకనేకూడా తింటారు. కర్ర గట్టిగా, ఎర్రగా ఉంటుంది. ఊరికే 
వగిలిపోతుంది గనుక ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. 

తో. వ. మాచనలు : మామూలుగా గింజలునాటీ "పెంచుతారు, అంటుతొక్కి 

చిగిర్చాక, 'వేరూనక తీసి నాటడము కద్దు, ఎక్కువగా గింజలు మొలకెత్తవు, బాగా 
మౌగినపళ్ల ను ఎండలో ఎండించి గింజలు పగిలి దియటకువస్తాయి. మార్చిలో 

విత్తనంనాటి వరునగా నీళ్లు కడుతుండాలి, మొదట ఏళ్ళలో గదిగబా పెరిగినా 
తర్వాత తర్వాత మరీ నిదానంగా పెరుగుతుంది. 



చీనా మైనం చెట్టు 

చరణం ఈరీగ్రలాజ Roxb, 

వీముందిం / EUPHORBIACEAE, 

మామూలు తువో రోళం చేద 4 హిందీ.బిలాయతీ లీలొం. 

తరివ్యా వీ? చై నాచెట్టు మామూలుగా హిమాచలప్రదేశ్ లోని కాం గ్రాజిల్లాలో 
"సెరుగుతుంది. 

థాశ్రరేఖల : సమ్మవమౌణం. ఆకులు రాలు స్తుంది. ఆకులు #౯౦ (Red 00d) 

మ పోలినవి, శరత్తులో ఆకులు ఎ౫రగామారి బహు సొంపుగా కనిపిస్తాయి, 

రో. వ. నూచోనలు; గింజలచుటూ తెల్లటిమైనం ఉంటుంది. సులువుగా మొరి 

కెత్తుతాయి. ఎంత మంచుకై నా ఇది నిలుస్తుంది. ఏళ్ళు వాగులులాంటి వానిదగ్గరో 

తడినేలలో పెంచడానికి ఉత్తమమైన చెట్టు, ఉద్యానాలలో గుంపుగా పెంచితే 

శర త్తులో మనోహరదృశ్యం చూడవచ్చు. అమెరికాలో 'మాపిల్' రాగిరంగు వివి 
జ్ఞాపకం చేస్తాయి. 



చెవా మైనం చెట్టు 

చీవా మెనం చెటు (Sapium Sebiferun) 
(యోనా అ 



నాగకేసరం 

Mesua ferrea Linn. 

వముంబఖం ; GUTTIFEREAR 

చునదోళంలో వాడుక్ పేర్లు నాకా నాగశేనరోం, 

వరివ్మా ది: సిలోన్లో బౌద్దాలయాల దాపుల విస్తారంగా కనిపించే చెట్లు, 
వేడిగాను, తడిగాను ఉన్న పాంతాలకు అనువైన చెట్టు, అస్సాంలో విసారంగా 
ఉంది, 

థాళ రేఖల * మధ్యరకం ప్రమాణం. వీ పెల్.మే నెలల్లో పెద్ద తెల్ల టిపూలు 
పూస్తుంది. మధ్యలో పసుపురంగు కేసరా లుంటాయి. 

చివుళ్ళరంగు ముదురు ర ర్త వర్త ౦గా పైనా, (కింద వెంగిలాంటి తెయపూ, 
కర గట్టిది, 

తో, న, నూవోనోలు; గింజనాటి పెంచే చెట్టు. 
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స్త తు కీ స 

Dent, 

వాగశ్రేసరం (Mesua ferrea) 



కానుగ 

Pongamia glabra Vent. (Syn. P. pinnata) 

వభుంటిం : LEGUMINOSEAE 

మనదోళంలో వేర్లు న్ హొందీ, బెంగాలీ _ కరంజ, వవర్, పా[వీ, కౌంటీ; 

మళయాళం - థజ్జో; 

తమిళం _ వరిం థంగు;ః 

తెలుగు _ జను 

వొంగామియా అన్నది తమిళంలోని వొంగా లేక పొంగం అనే పేరునుంచి 

వచ్చింది, లాటిన్లో గా(వా అంటే నున్నటిది, వెం డుకలులేనిది అని ఆరం, 

వరివ్యా వీ : ఇండియా, దిర్మా చాలాచోట్ల వంకలూ వనాౌగులూ లాంటివాని 

ఇసుక తిప్పలమీదా, నము[దతీరంలోనూ విపరీతంగా ఉన్నది. మధ్యభారతం 

అడవుల్లో సర్ణసామాన్యం. 

డూవురేలలు * పొట్టి ఆకులు రాల్చేచెట్టు. మొదలు కురువగా విస్తరించిన $ఖ 
రంతో ఉంటుంది. నున్నటి బూడిదర౦గు బెరడు. 

మూడు మూడాకులుగా ఉంటుంది. ముదురుపచ్చగా. గాజులా నున్నగా 

ఉంటుంది. పురుగుపట్టి (క్రింద కచ్చులుపెట్టి ఆకులను వికారంగా చేస్తుంటాయి 

సామాన్యంగా. 

అరంగుళం పొడవున్న పూలు కొండతంగేడు పూలలాగా ఉంటాయి. ఆకుల 
తొడిమదగ్గర చిన్న రెమ్మలకు పూస్తాయి. వృపెైల్ తుదివారం, మే అంతటా 
ఆకులు రాలినప్పుడు పూతపట్టి చూడ ముచ్చటగా ఉంటుందీ చెట్లు. 

గట్టి పెచ్చుతోడి కాయలు పసుపుగా మొదలై ముదురు బూడిదరంగుగా మారు 
తాయి. ఇవి ఎండినా పగులవు. తర్వాతి ఏడు మార్చి-మేలలో అవి పక్వావికి 

వస్తాయి. 

ముఖ్యంగా సీడకోసం, అలం కారార్థం వేసారు దీన్ని. బాటల( పక్కకు అత్యను 

కూలం. రైల్వే సేషన్లలోను బాగుంటుంది. దీని ఆకులను ఎరువుగాను. చర్మ 
వ్యాధులకు మందుగాను వాడుతారు. 

తో. వ. నూచనలు * వానకొలంలో గింజలునౌటి పెంచుతారు. కొమ్మలు వరికి 

వాటవచ్చును. చాలా త్వరగా పెరుగుతుం దిది. 
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కానుగ (Pongamua (100౯2) 



థాకొ 

Amherstia nobilis Wall. 

థయటుంటిం 2 LEGUMINOSEAE 

మగత వాడుక వేడు : థాకౌ (దిక్మీస్), ఆందాల ఆమ రియా, 

సేమ్ అమర్ సియా. 

భారత తరుతతిపై ఆన క్తి చూపిన (పభ్విణీ అమ్లెర్స్ట్, ఆమె కూతురూ పేర 
అమర్ నియా అన్నారు, నోలిలిక్ అన్నది దీని పూలరీఏికి, అందాన్ని చూచి 

పెట్టినది. 

వరివ్యా వ * బర్మాలోపుట్లి బెంగాలులోను, మిగత ఉక్కపోసే వాతావరణం 
గల చోట్లా వ్యాపించింది, కలక తా, తిరువనంతపురంలలో ఉద్యానాలలో దీవి 

మాడిరీలను చూడవచ్చు. 
డూవ్లరేఖలు : మధ్యరకం (పమాణం. ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుం. ఒరే 

'రెమ్మకు ఎన్నో ఆకులు (కిందికి వాలికంటా ము, చివుళ్లు పత కాల్తా (వేలాడుతూ 

ర కారణంగానో, ఊదాగానో వుండి ముచ్చటగా కనవస్తాయి. "ముదిరికే పచ్చగా 
మారిపోతాయి. లావుగా ఉండే మొదలు ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుండి. ముదురు 
బూడిదరంగు బెరడు. 

పూలు పెద్దవి. రోజారంగుతో దళాలవై బంగారుచుక్కలతో పొడువుగా 
(వేలాడుతున్న కాడలకు పూస్తాయి, ఆకుల కణుపుల దాపున. నవందిరులోనూ, 

ఏ్మపెల్లోనూ దీని పూతకాలం. పూలు రెండుమూడు రోజులే ఉంటాయి. 

కాయలు దబ్బగా, కూచిముక్కుతో ఉంటాయి, 

అందమైన పూలకోసం దీన్ని "పెంచుతారు, 

తో. వ. నూచనలు * గింజ నాటిగావి, కొమ్మ నాటిగావి పెంచాలి. ఉక్కగా 

ఉండేచోట్ల బాగా పెరుగుతుంది. వేకిగాడ్పులవల్ల ను, మంచుసోనల వల్లనూ 
ఉ త్తరాదిలో అయితే రెద్బి తింటుంది, గాడ్పులూ ఎండ తగలకుండా దీన్ని 

పెంచడం అవసరం. 

వేనవిలో దీని మొక్కను వంచి ఆఅంటుతొక్క, వానకాలంలో దానివి కోవీ 

వాటవచ్చును. కొన్నిచోట్ల ఆసలు గింజలే దొరకవు. 

దక్షీణ, తూర్పు ప్రాంతాల కిది తగినది, ఉత్తరాదిలో పెరగదు, 





చింతచెటు 
లు 

Tamarindus అడడం Linn. 

వయుందిం ౯ LEGU MINOSEAR 

వుగత వాడుక వేద: ఇండియన్ డేట్. 

మసోదోళంలో వాడుత పేర్లు ౨ హిందీ = ఇవీ, శమ, ఆంజ 

బెంగాలీ _ తోతుల్; 

మళయాళం _ తమిళం _ శ్ర? 

మరాకి _ అవీ; 

తెలుగు - చింత. 

వొమరిండ న్ అన్నది పర్షియన్ లోని తావూర్=8-పొంద్ ఆనే దీవిపేరునుంచి 

వచ్చింది (అంటే ఇండియాకు చెందిన ఖరూరం చెట్టు ఆని అర్ధం). ఇండికా ఆంటే 

ఇండియాకు చెందినది, 

వరివ్వా వ్రీః అనలు ఆఫ్రికాలో పుటినదని విశ్వపిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు 
ఆసియా అమెరికాలన్నిటా పెరుగుతున్నచెట్లు. మనడేశంలో సర్వసామాన్యం. 

ఉత్తరప్రదేశ్ లోని తూర్పుభాగమైన బొడ్ లో మంచుకకంచెట్లు చూడవచ్చు. 

దాళ్రరేఖిలు : ఎప్పుడూ పచ్చగాఉండే అంద మైన చెట్టు. ముకురు బూడిదరంగు 

బెకడు గరుగుగా ఉంటుంది. వి స్తరించిన ఎత్తైన శిఖరం. పొట్టిగా దృఢంగా 

ఉన్న మొదలు.బెరడు మీద విలువు నెరెలూ, అడ్డు బుకపలూ ఉంటాము. 

10-20 చిన్న ఆకులతోడి రెమ్మలు నిండిన ఆకులు. 

కొమ్మ లచివర తొడిమలకు పూలు అక్కడక్కడా వెదజల్లి న ట్లుంటాయి. 

అవంతగా కనిపించవు. అరంగుళం పొడవులో పసుపుగా, ఎర్రగా ఏ(పైగ్ .జ్యూన్ 

నెలల్లో కానవస్తాయి. 

'పెచ్చుగల కాయలు విండా ఈనెలుగల పులుపుగుడ్డా ముదురు గోధుమవన్నెతో 
ఉంటుంది. దావిలో నున్నటి మెరిపేగింజలు 8-12 దాకా ఉంటాయి. నవందిరు 

డీవెందిరులలో కాయ పండుతుంది. ఇందులో తియ్యపండు, ఎ[ర్రవండు అవి 

రెండురకాలు. ఎరటిసండు మంచిదంటారు. 
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చింత చెట్టు (Tamarindus indica) 
F—8 
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బాటదల( పక్క నాటేందుకు, చింతసండుకూ, విలువైన కలపకు (పళ స్తమెైన 

చెట్టు. చింతపండు వంటకు, వల్నోలకూ పనికివస్తూంది. ఆకు, పూలుకూడా 

భోజ్యములే. కర్ర మరీ గట్టిపిడులకూ, రోకళ్ళు గానుగలులాంటి వానికి వాడుతారు. 
వండు నిల్వచేసి తూకంవేసి ఆమ్ముతారు. గింజలు పిండిపదార్థాలకు శొక (పత్యా 

మ్నాయం. మాలు, జనపనార, ఉన్నిలాంటివానికి సరిచేసి పూస్తారు, పొట్టు 

బాటలమీదికి వాడుతారు, 

తో. ల. నూబనలు . మార్చిలో వి _త్తనంనాటి తర్వాత తీపి నాటుతారు. 



(చూడు పుట 88) 
జకరాండా (JACARANDA MIMOSAEFOLIA ) 





విరిగి చెటు (002913 SEUVESTENA) (చూడు పుట 03) 
టి 

4 పపెడ్ చెటు (52480084 CAMPANULATA) (చూడు పుట 85) 
లి న్ 





అళోకవృక్షం 

Sarasa Indica Linon (Syn. Fonesia asoka Roxb) 

తరుంటిం : LEGUMINOSEAE (CAESALPINIOIDEAE) 

చున దోళంలో వాడుక వేదు * హిందీ _ అలోక్, నీతా అళోర్ 

" బెంగాలీ _ అలోక్, అలోక్; 

గుజరాతీ _ ఆళోవలవ;ః 

కన్నడం - అలో$; 

మళయాళం _ ఆళోక్సో హేమశ్రవ్చం।; 

మరారీ _ అళోక, ఎౌనుందీ: 

ఒరియా _ అళోరో; 

తమిళం _ అసోగం; 

తెలుగు - అళోకయము. 

సారికా ఖచ్చిత ౦గా ఎలావచ్చిందో తెలియదు, ఇంశీకొ అంకే ఇండియాకు 

చెందినది. బొనానియా అన్నది బ్రిటిష్ పండితుడు సర్ విలియం జోన్స్ పేర 

వచ్చింది. అళోళ అన్నది ప్రాలీన సంస్కృత నామం, 

వరివ్యా వీ : ఇండియా, బర్మా, మలయాలకు చెందినది. బెంగాల్లో ఎక్కు వగా 

ఉంది. ఆస్సాం భాపియాకొండల అడవులలోను, ఉ త్తరనర్మార్లు. బొంబాయి 

ప్చిమతీకంలోను విపరీతం. కీలక త్రా, లక్నోలాంటి చోట్ల ఉద్యానాలలో పెంచారు, 

పిలోన్లో కూడా ఇది సర్వసామాన్యమే. 

డూళరేఖలు ; చాలా అందంగా, చిన్నగా, నిటారుగా ఎప్పుడూ పచ్చగా 

క్రనిబంచే చెటు. ఆన్ని వేపులకూ కొమ్మలు వ్యాపించడంవల్త గుబురు రెమ్మలు 

ఆక: లతో చక్కని శిఖరం ఎర్పడుతుంది. దీనిబెరడు బూడిదర౦గుతో నున్నగా 

ఉంటుంది, 

ఆకులు ముదురుపద్చగా, మెరుస్తూ ఉంటాయి. ఒకొక్క ఆకూ అడుగు 

పొడవు అలల అంచుతోడి 8-? జతల చిన్న ఆకులు. చివుళ్లవాలి, రాగిరంగుతో 
వేలాడుతూ ముదిరాకకూడా అలానే ఉంటాయి. కొమ్మల మీద ఆకులు మార్చి 

మార్చి "పెరుగుత వి. 
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ఫ్మిబవరి మార్చినెలల్లో పూలు నారింజరంగు చిన్నచిన్న గుత్తులుగా పూస్తాయి. 
ముదురుపచ్చ నాకులలో నారింజర ౦గుపూలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. కామదేవునికి 
అంకితం కనుక దీనిని హిందువులు పవిత్రంగా చూస్తారు. బుద్ధుని జన్మ దీని[క్రిందే 

గనుక బౌద్దులకూ పూజ్యమే. తాయిలాండు దిర్మాలలోవికి బుద్దవిహారోద్యానాలిలో 
దీనిని న పెంచుతున్నారు. సమృద్ధికి, సంసృష్టికి ఇది (ప్రతీక, కుశాన్, 

మధుర, సాంచీ, బార్హత్ బౌద్దాలయాలలో విశేషంగా. శిల్పాలలో దీనివి మలచి 
ఉన్నారు. దీనికాయ సండనప్తుడు షర్రటికండతో చింతకొయలాగే ఉంటుండి. 

ఇది చాలా అందమైన భారత దేశవృక్షం. బాగా నీడ నిచ్చేదిగా ఉద్యానాలలో 
పెరుగుతున్నది. బాగా విస్తరిస్తుంది గనుక థాళీపదేశాలలో గుంపుగా నాటడం 
మంచిది. దీని బెరడును కషాయంగాకాచి గర్భకోళవ్యాధులలో ఇస్తారు. దీని 
పూలను ఎండించి చూర్తంచేసి నీళ్ళలోకలిపి అతిసారంలో ఇస్తారు. 

తో. వ. నూబనలు: సులువుగా గింజలునాటి పెంచవచ్చు. వేడిగాడ్చులు తగల 

కుండా ఉత్తరాదిలో దీనివి కాస్త సీడలోనాటాలి. దక్షిణ, (పాచ్య (పాంతాలకిది 

చాలా అనువైనది. 



పెద్దతురాయి (సీమ సుంకెసుల) 

soinciana regia Bojer i Syn. Delonix regia Raf.) 

వ్రటుందింవ “ LEGUMINOSAE (CAESALPINIOIDEAE) 

వుగిళ వాడుక వే వేరు : పీకాక్ ప. | నెమలి పువ్వు) వ్ల వ Uy 

Fleur de Paradis, Gold Mohur. 

మనదేళంలో నాతుక్ పేడ * పొందీ - గుల్మ్చ్వ్యువాడ్; 

కన్నడం ష్ణ దాత్తరొల్ళగి ఇధి: 

మళయాళ€0 - అలి సెవ్ను; 

మరారీ - గుల్ మ్మెవా 

తమిళం _ మయిల్ భొండౌ ౪; 

తెలుగు - పెదితురాయి, నీమయనంతేనుల (నుంశేనులి ): 

పోయిన్ నియానా అన్నది వెస్ట్ ఇండీస్ గవర్నర్ యమ్. డి. పోయిస్సీ 

జ్ఞాపకార్థం. రెటీయా అంటే లాటిన్లో రాజసం, 

వరివ్యా్తి : మడగాస్కర్ పుట్టిల్లు. దాదాపు మనదేశం అంతటా వ్యాపించిన 

చెట్టు. 

దూశ్రులేఖలు : చాలా పెద్దది. దాదాపు ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుంది. కొమ్మలు 

వ్యాపినారు, వంకరటింకరగా ఉంటుంది. అయినా గొడుగులా ఉంటుంది: 

మృదువైన ఈకలవంటి రెమ్మలూ ఆకులూ, 

పొడుగాటి ఆకులకు అటూ ఇటూ ఈనెలు, వానికి 2000 చిన్న ఆకులు 

ఉంటాయిః మార్చిలోమటుకు ఆకులు రాలిపోతాయి. 

ఎర్రటి పెద్దపూలు ధగధగ _లాడుతుంటాయి, లేత నా[0జర ంగులోనూ, 

ముదురు ఎరుపుళోనూకూడా ఉంటాయి, కొమ్మల పొడవునా, చివరా గుత్తులు 

గుత్తులుగా రాకెట్” ఆకారంగల దళాలకో కసిపిసాయి. ఏ(పెల్ జ్యూన్లు పూత 

కాలం. జ్యూలైలో రెండోసారి పుష్పిస్తుం దీ చెట్లు. వానకాలం చివర ఒకోసారి 

ఇంకోపూతా కానవ స్తుంది. రాంచీలోని 'లాక్ రీసెర్చి ఇన్ స్టిట్యూట్ లో మరీ పెట్టి 

పూలు పూసేరకం ఉన్నది. ff = As 
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రెండున్నరంగుళాల వెడల్పూ, 12.14 అంగుళాల పొడవూగల కాయలు 
పూతకాలం ముగియగానే కనబడతాయి. మొదట పచ్చగా ఉన్నా త్వరలో నల్లగా 
గట్టిగా మారిపోతాయి. 

బాటల( పక్క లకూ, ఆలంకారార్థమూ పెంచడావికి దిహు చక్కవి చెట్లు, 
ఇదొకటీ రేల చెట్టొకటీ మార్చిమార్చి నాటితే సుమనోహరంగా ఉంటుంది. పూలు, 
మొగ్గలు వంటకు ఉపయోగిస్తారు. 

తో. వ. నూచనలు గింజలద్వారా, కొమ్మ లద్వారా పెంచవచ్చు. గింజలు మకీ 
గట్టిగా ఉండడంవల్ల మొలకెత్తడం ఆలస్యమవుతుంవఏ. కౌబట్టి నా పేముుదు 
వీటిని వేడినీళ్ళలో ఓ ఎనిమిదినిమిషాలు నాన వేయడం మంచిది. 

చాలా త్వరగా పెరిగే చెటిది. గింజ నాటాక నాలుగ ము దేళ్ళకాలంలో పూత 
వడుతుంది. మంచుదెబ్బ పడదుగనుక దీనిని చలిప్రాంకాల్లో పెంచడం కష్టం, 
వాతావరణంలో మార్పులను తట్టుకునే గట్టిదనం వచ్చేదాకా లేత మొక్క_లకు వైన 
ఓ పందిరిలాంటిది వేస్తే బాధలేమ, 

మరోరకం Poinciana elata Linn. (Syn. Delonix elata) కూడా మన 
దేశంలో పెంచుతారు. దీనిని తెల్లటి శుల్యావార్ అనవచ్చు. స్థానికంగా దీవి 
పేర్ల వి: 

హిందీ - నంకేనలీ మరాశీ _ నందోనరొ నంకేనురో 
గుజరాతీ _ నందో (సా ఒరియా . నీమమెందాడూ 
కన్నడం _ ౩౦ఛ) కెంజీగ తమిళం _ పాదోనారయణ్ 

తెలుగు _ బిలీకేళంరలు చౌక్డు. 

ఇది చిన్నగా బొద్దుగా గొడుగులాంటి శిఖరంతో ఉంటుంది. ఫి బవరి.మార్చి 
లలో తెలుపు కలసిన పసుపు లేదా మీగడరంగు పూలు పూస్తాయి. పచ్చటి 
నృుదూపశాఖలలో ఇవి కొట్టవచ్చినట్లు కౌనవస్తాయి, మధ్య,_పదేశంలోనూ, 
హౌదరాబాదు (ఆం. (ప్ర, ; గుజరాతులోని సొరాష్ట్రంలోనూ . విరివిగా కనబడు యక్ 

1 అ 

తుంది. 

అరబ్బులు అవిసీవియానుంచి దీవిని తెచ్చి మనదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు. 



జావారాణీ రకొలు 

1, చావా కొసియా 

Gassia javanica Linn. (Syn. C. Hasillus) 

sox: LEGUMINOSEAE (CAESALPINIOIDEAE) 

మనదోళం వాశుక్ వేధ : హిందీ - వావాశీ రాజ్ గి. 

కానియా అన్నది “తథూన్కొారై శ్చొ”కు పాత (గీకుపేరు (దిహుశా సుగంధం 

కల సట్లతోడి ఒకానొక చెట్టునకు _ అడవి కర్పూరంచెట్టు జాతికిచెందిన దేదో 
కావచ్చు.) వివనికౌ తలపే జావాకు చెందినదని సూచన. 

వరివ్యా వీ * మలయా జావాలు పుట్టిళ్లు. మన దేశంలో చాలారాష్ట్రాలలో రని 

పిస్తుంది. చండీగద్ చెంగుళూరులలో సర్వసామాన్యంగా బొటల్మ పక్కగా పెరుగు 

తున్న చెట్టు, 

న నమ[పమాణంగళ అందమైన చెట్టు. నిటారుగా పెరగిన మొరలు. 

వి స్తరించే శిఖర ౦. (పక్క లకు పెరిగే” మ్మలు, సౌటికి అసంఖ్యాక గా కుచ్చుల్లా 

వేరే అకులుగల రెమ్మలు, కానయా నొడోసా కంటె కాన్త ఎత్తయినది. 

దీని ఆకులు ౩వియా నొడోసా కంచె భిన్నమైనది. ఆకులు గుండ్రంగా మొనలు 
లేకుండా ఉంటాయి. మే లో చివుళ్ళతోపాటు ముదురు రోజారంగులో మొగ్గలు 

గుత్తులు గుత్తులుగా కాస్తాయి. చిన్నరమ్మల తుదల ఇవి కానవపాయి. 

మే_జ్యూన్ నెలల్లో రోజారంగు పూలగు త్తులుకూడా రెమ్మ లకు (వేలుకుంటాయి, 

గుబురుగా ఉన్న ఆకులలోకరిపి కానవచ్చే పూలుగల ఈరకంచెట్టు, ఆకులు 

పూర్తిగా రాలిపొయ్యాక పూపే ఇంకోరకంకన్నా భిన్న మైనది. 

తలో. వ. సూచనల : కర్ర పెళుసు గనుక పెద్దగాలికి తట్టుకోలేదు. అందుకు 

కాస్త చోటు అవసరం. 

౨ కొసియా నొడోనా 

వరివ్యా ఏ. ఇది బర్మాకు చెందినది. | మలయా, ఉ త్తరాదిలో కొన్ని (పాంతాలు, 

అస్సాముకూడా దీవి పుట్టిండే, చండీగర్లో చాలా పెంచారు. మే నెలలో విరగ 

మూసిన ఈ చెట్లు బాటరినంటి ఉంటూ మనోహరదృళ్యాన్ని నృష్టిస్తాయి.. 

పె చెట్లుకిది నమానధర్మం కలదే. 
ష్ అ 
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డూల్తరేఖలు. పెద్దచెట్టు, ముళ్లగల మొదలు. విరివిన శిఖరం. చిన్నచిన్న 

ఆకురికోడి పెద్ద శెవ్మల్లొంటి ఆకులు 6-12 అంగుణారి పొడవుంటాయి. మృదు 
వైన చిన్న ఆకులు 6.14 జత లుంటాయి దానికి. ఇవికాక తుదకు వేరే రెమ్మ 
ఉండదు. ఈ చిన్నఆకులు కూచిగా ఉంటాయి. 

రోజారంగుపూలు పెద్దపెద్ద గుత్తులుగా కొమ్మలచివర ఉంటాయి. కొమ్మ 
లన్నిటా ఇవి కనబడతాయి. మే_జ్యూన్ లలో ఆకు రాలి పూత పడుతుంది. ఆకులు 
తిరిగీ (క్రిందికొమ్మలనుంచి చిపురించడం మొదలుపెడతాయి. పూల చెట్ల న్నిటా 
అందమైన చెట్టిది, జ్యూన్లో అతి మనోహరంగా ఉంటుంది. 

ఉద్యానాలకు, బొటల(పక్కకు. ఓ మో స్తరు తోటలకు దిహుపొందిక అయినవి. 

తో. వ నూవనలు. వంగిపోతుంవ గనుక లేతగా ఉన్నప్పుడు మల 

ఆండగా ఏ పెద్దకర్రో పాతాల. 

ఫ్ బర్మా కౌశియా 

Cassia 76718474 

లెనిగెరా అన్నది మూత్రపిండం ఆకారం గలవి. ఆకులమొదట ఉండడంవల్ల 

వచ్చిన పేరు, 

వరివ్యా శ్రీ = బర్మా పుట్టిల్లు. మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులలో ఏరివిగా ఉన్నది. 

థూళ్రరేఖలు : మధ్యరకం (పమాణం ; 18.40 అడుగురి ఎత్తు; ఆకులు 

రాలు స్తుంది: 

పాత ఆకుల మొదళ్ళలో చిన్న తొడిమలకు పూలు గుత్తులుగా పూస్తాయి, వాన 

కాలానికి కాస్త ముందు మే_జ్యూన్ లలో పూత పడుతుంది. 

ఆకుల రెమ్మలు కూవిగా, చర్మంలా దళంగా, గాజులా ఉంటాయి, కొత్త 

చివుళ్ల కాడల మొదట మూత్రపిండం ఆకారంలో బుడప లుంటాయి. ఆవి 

తర్వాత రాలిపోతాయి, 

తో, వ. నూచనలు* గింజలు నాటి పెంచాలి. వేశాక నాలుగయి దేళ్ళకు 

పూస్తుంది. ఈ రకం చాలాకాలం (బిదకకున్నా, త్వరగా పెరుగుతుంది. 

” కాసియా రకాలన్నింటి గింజలనూ కాలే నీళ్ల లో వేసి చల్లా రేదాకా ఉంచాలి, 

గింజపెచ్చు గట్టిది గనుక ఆది మె త్రపడేందుక నాచే ముం దిలా గ చెయడం 
అవసరం. క్ష సట ల 
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కాంచనం 

Bouhinta Purpuria Linn. 

వయుంబిం + LEGUMINOSEAE (CAESALPINIOIDEAE) 

మిగిలిన వాడుక వేద : కొండ ఎదొనీ, జెరానియమ్. 

మశబోళంలో వాడుక్ పేడ్డు : హిందీ - గులాబీ కొచ్చార్ ఆర్. గై రాలీ, కాళీయర్; 
బెంగాలీ _ దేోవకాంచన్ , ₹ రాలీ, ర లరాంచన్; 

కొన్నడిం _ పస క్ 

మళయాకం _ నువరొమయందనాలొం; 

మరార్ _ అభాంబో; / 

ఒరియా _ వొరోడా: 

పండాబీ _ రార్ల; 

తమిళం _ కాలబిలౌబ్స్, మందా రీ; 

తెలుగు - పవోశంట్క, కొంచోనోం. 

జాన్, కాన్సర్ బాహిన్ అనే ఇద్దరు వృక్షళా స్త్రజ్ఞుల పేర ఖాపాియా ఆన్న 

పేరు వచ్చింది. వారు కవలలు. వడ్బారియా అన్నది షరపూలవల్ల వచ్చింది. 

వేరివ్యా ప్రీ : ఇండియా అంతటా ముఖ్యంగా హిమాలయ్మవాంత గిర్మిపాంతా 

లలో సిధునుంచి ఆస్పాందాకా ఉన్నది. మధ్య, దక్షిణభారత పాంతాల 

కొండల్లో కూడా ఉంది. చండీగడ్ లో బారులు దారులుగా నాటారు. 

డూవురేఖలు ఎ నదా వచ్చగా ఉండే చుధ్యరకం చెట్టు. చక్కటి కొమ్మల 

గుబురు, గుం[గటి శిఖరం నున్నటి గోధుమరంగు బెరడు. కాళిదాను సంస్కృత 
నాటకాల్లో దీని (ప్రస్తావన చాలచోట్ల ఉంది. దీనిని సంస్కృతంలో లోబిదార్ం 

ఆంటారు. 

ఆకులు రెండుమొనలతో సగంను.చి విడివడి ఉంటాయి. 9-11 వాకా గట్టి 

ఈనెలు తొడిమనుంచి మైకిప్రాకి ఉంటాయి. ఈ నడుమదీలికతో ఈ ఆకు గెటైలా 
ఉంటుంది, ఇందుతో దీనిని సులువుగా కిసుక్కో-వచ్చు, 

మొగలు అయిదుకోణాలతో ముదురుపచ్చ, లేక ముదురు గోధుమరంగుతో 

ప్రేత. విడిగాక రెండు రక్కులూ. మూడు రెక్కలూ గలవిగా విడిపోతాయి 
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పూలు విధిగా ర క్రవర్హంతోనో, అరుణారుణంగానో ఉంటాయి. పెద్దవిగా, 
కొట్లవచ్చినట్టుగా, అయిదుదళాలతో సూదుల్లా ఉంటాయి. ఒకొక్కుప్పుడు దళం 

మొదలు తెల్లగా ఉంటుంది. నవంబరులో ఇది విరగబూ స్తుంది. 

బాగా పూసినత ర్వాత కో త్తుల్లాంటి పొడుగాటి పచ్చనికాయలు (ఫెంచి వీన్పు 

లాగా పొడసూప్పతాయి. 

దీనిబెరడును అద్దకం పనికి, కర వేయడానికి, నారకుకూడా వినియోగిస్తారు, 

పూలు కూరచేస్తారు. ఊర వేస్తారుకూడా. నేలలోని దీన్ని వేళ్ల బెరడు విష పాయం. 
రీనికరను సెద్యపు పనిముట్ల కు, దంశెలు, దూలాలు వగై రాలకు వాడుతారు. 

ముఖ్యంగా అలంకౌరార్థం చస వెట్టిది. చిన్నతోటలకూ, బాటల్మపక్కకూ 

బాగా అనువైనది. 

తో. వ. నూచనలు విత్తనంనాటి సులువుగా పెంచవచ్చు, వానకాలం మొద 

ల్లోనే వరుసగా వీనిని నాటాలి. 4-10 నాళ్లలో మొలక వస్తుంది. వానకాలం 
వానిని తీసి నాటాలి. వంగి (వేలే కొమ్మలను నరికి వేయాలి. 

మెరకగా నీరు పారిపోయేనేలలో ఇవ బాగా ఎమగుతుంది. చలి దీనికి పడదు. 

చలికాలంలో పూసే బహు కొద్ది చెట్ల లో ఇదొకటి గనుక ఈ అందమైన తరుపును 

బాగా వ్యా పికి తేవాలి. 



చీటీ కాంచనం 

Bauhinia Variegata Linn. 

తంటుంతిం = LEGUNINOSEAE (CAESALPINIOIDEAB,) 

గళ వాడుక వేద: Variegated Bauhinia, Camel’s Foot. 

వుభదోళంలో వాతుకవేరు : హిందీ - కచ్చార్, (లై కాలి); 
బెంగాలీ _ బిదులో, కోవిదార; 
కన్నడం _ అరినీనోంఖాగ్; 

మళయాళం _ కోబిదొరం; 

మరారీ _ కాంచన్; 

ఒరియా _ భొలొడొ; 

తమిళం _ మందార ; 

తెలుగు _ బోడంట. 

వోరీగటా అన్నది పూల- పలురంగులవల్ల వచ్చినది, 

వరివ్యా శ్రీ * మనదేశం చెట్టు, దేశమంతటా ఉంది, హిమాలయ, ప్రాంతాలలో 
పింధును౦చి అస్సాం, రోబా నాగపూర్, మధ్యప్రదేశ్, పళ్చిమతీ5 భూమి = అలా 

ఆంతటా విరివిగా వ్యాపించినది. కాంగా రోయరో (పతిఊరిలో నూ ఉందీ, 

గూళరేలణ * చిన్నగా కొమ్మలు పరచుకొని, ఎగుడుదిగుడు $ఖరంతో, 
కొద్దిగా కరకుగాఉండే బెరడుతో ఉంటుంది. 

ఆకులుమధ్య చీలి, కాడవైనుంచి ఈనెలు 11.15 కిరణాల్లా ఉంటాయి. ఫిబ 
వరిలో ఆపలురాలి చెట్టు బోడిగా ఉంటుంది, 

ఈ రకంవి మొదళ్లు ముకితిరిగి గరుసు బెరడుతో ఉండడంవల్ల చాలా పాత 
చెట్లన్న (భాంతి కల్పి స్తుంది. ఇవి 60.70 ఎశ్ళకం చె ఎక్కువ (దితకడ౦ అరుదు. 

పూలు పెద్దవి. తెల్లగా పసుపుచుక్కలతోను, లేదా ఎరచుక్కలతో రోజా 
రంగులోనూ ఉంటాయి. ఫి బవరినుంచి మార్చిదాకా ఆకులన్నీ రాలిపోయినప్పుడు 
పూత పడుతుంది, పూలు పూపినప్పుడు అందంగా ఉంటుంది. 
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మొగ్గలు వంటలో ఉపయోగిస్తారు. కృర్ర గట్టిగా ఉండి వంటచెరుకుకు, 

'వీద్యపు పనిముట్ల కు ఉపయోగపడుతుంది. దీనిపట్టను మందులలో వాడుతారు. 

అలా బెరడుతీసే ఈ చెట్లు గాయపడినట్టు కానవస్తాయి తరుచు. దీనివి రంగు 

అద్దకంలో, చర్మం కర వేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. దీని ఆకులను బీడీలు చుట్ట 
డానికి వాడుతారు. దీనిబంక మంచి రకంది. గింజలనుంచి నూనెతీసారు కూడా. 

దీనికాయలు పొడవుగా సన్నగా 10-25 గింజలతో ఉంటాయి. 

ఆందమైన చెట్టిది. ఎరుపు, తెలుపు. ఊదారంగుల పూలచెట్లనుకలిపి బాటల 
ప్రక్కను వేస్టే అద్బుతంగా కాస్తుంది. 

తో. వ. నూచనలు : గింజనాటి పెంచవచ్చు. మొదట్లో బాగా ఎదుగుతుంది. 

మొదటిఏడే ఏడెనిమిది అడుగుల ఎత్తు పెరిగి రెండో ఏడు పూత పడుతుంది. 

కొమ్మలు నరికి నాటితే కష్టంమీదగాని దిదకదు, తోటలకు. ఖాళీస్టలాలకు ఉత్తమ 
మయినది, 

ఇందులోనే ౧. 7727472 Roxb ఆనేరకం - షర బాహనీయా, లాల్ 

తచ్చాల్ అనేగి = చిన్న పొదలాంటి చెట్టు. పుడ్రటిపూలు. అక్టోబరు -నవందిరులో 

పూస్తుంది, 
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Cassia fistula Linn; 

వటుంలిం LEGUMINOSEAE (CAESALPINIOIDEAE) 

మగత వాడుక వేర్డు ః Golden Shower, Pudding Pipe tree. 

మనదోళంలో వాశుక్ వేగు + పొందీ _ అమలాన్; 

బెంగాలీ _ వంద ర్లాత్సి అమల్తొన్ , నొండల్; 

కన్నడం ప 53, 

మళయాళం _ విపోరా, భావా; 

ఒరియా . వనేందారి; 

పంజాబీ _ అలవ్ష్; 

తమిళం _ ఆపై), లొ, లిదుకొం3 ; 

తెలుగు = రేం, అరగాధం (నంన గు ల) లం.) 

తొనియా అన్నది వాననగల బెకడుతోడి అడవి కర్పూరంచెట్టులాంటి దాని 

గీకు పేరు, వీనులా అంపే లాటిన్లో గొట్టం. దీనికాయ ఆకారాన్ని సూచిస్తుంది. 

వరివ్యా వి + మనదేశం చెట్టు, ఆడపవులలో, మైదానాలలో విపరీతంగా పెరుగు 

తుంది, హిమాలయ పాదభూముల్లోను ఉంది, దిర్మా, జావా, వియత్నాం, ఫిలిప్ఫై 

న కు వ్యాపించింది. 

డూళ్రరేఖలు చిన్నరకంనుంచి మధ్యరకం (పమాణందాకా ఉంటుంది. 

కొమ్మలు (పక్కలకు వ్యాపిస్తాయి. ఆకులు రాలిపోతాయి. గట్టిచెట్టు. పచ్చకలపిన 

బూడిదరంగు బెరడు, లేతచెట్లపై వ్యాపించి చెట్లు ముదిరాక గోధుమరంగు తిరిగి 

బిరుసుగా ఉంటుంది. 

ఆకులు పెద్దవి. పెళుసు. చిన్న రెమ్మలు, చివుళ్ల రాగిరంగుతో, [కింద మె త్త్టి 

నూగుతో (వేలాడుతూ ముదిరేదాక ముడుచుకొని ఉంటాయి, మార్చి=ఏ(పైల్ లో 
ఆకులు రాలిపోతాయి, మే పూర్వార్ధ ౦లోకూడా. 

వేడి వాతావరణంలో ఇది బాగా కౌనవ స్తుంది. ఏ(పెల్. మేలలో బంగారురంగు 

పూలగు త్తులు (వేలాడుతూ ఉంటాయి మరి। పూతకాలంలో ఆకులు రాలిపోతాయి. 



రేలచెట్టు 127 

శ్రడనట ఆకులు రాలడం, దింగారుపూలు పూయడం మొదలవడం ఒకేమారే 

జరుగుతుంది. తిరిగి చివురించేదాకా పూలు పూస్తూనే ఉ౦టుంది. 

కాయలు పొడవుగా, గుండంగా 1-2 అడుగుల పొడవుతో + అంగుళం 

వ్యానంలో ముదురు గోధుమరంగులో ఉంటాయి. 

కర్ర గట్టిది. దిళ్ళు, నాగలిలాంటి వ్యవసాయం సనిముట్లూ దీనితో చేస్తారు, 
లెరడు కర వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముదురు గోధుమరంగుతో ఉండే గుజ్జు 
విరేచనకారి మందులలో వాడుతారు. బెంగాలులో దీనిని పొగాకులో సువాసనకు 

ఉపయోగిస్తారు. లీహారులోవి సంథాల్ జాతివారు పూలను ఆహారంగా వాడడం 
కద్దు, 

తోటలకు, ఉద్యానాలకు, బొటల(పక్కకు సనికీవచ్చే చెట్టు. 

తో. వ. నూవనలు : మామూలుగా గింజలునాటి పెంచుతారు, కొన్ని మొరి 

కెత్తాలన్నా చాలా నాటడం మంచిది, మొలక రావడం కష్టం మరి, నాటేముందు 

అయిదునిమిషాలు వాటీని ఉడికి స మొలకెత్తడం సులువు, అప్పుడు గింజ పెచ్చు 

మెక్తదిడుతుంది. తొలి వానకాలంలో నారునుతీసి కుండీలలో పెట్టవచ్చు. 

క౦దిళి పురుగులవల్ల ఆకులుండవు తరుచు. లేతమొక్కల ఆకులమీది పురుగు 

లమ తీసి వేస్తూ కనిపెట్టి ఉండాలి. 

ఇది గట్టిచెట్లు. దీని ఆకులను మేకలు, పశువులు మేయవృ, కొదిల్టీ పశువులు 

తీరిగేచోటయినా వేయవచ్చు. మెరక జిల్లాలకు అనువయినది, 

ఈ చెట్టు నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. పగేళ్లకుగానీ పెద్దగా ఎదగదు, అనుకూల 

పరిస్థితులలో అయిదేళ్ళ పాయంలో ఈ చెట్టు పూస్తుంది. 



కొండరోజా 

Brownea coccinea Loeff ex Griseb. 

వటుంఠిం * LEGUMINOSEAE (CAESALPINIOIDEAE) 

వరివ్యా వ్రీ వెనిజులా పుట్టిల్లు. ప్చిమదెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, మెసూరు, 
కేరళ ఉద్యానాలలో దీనిని చూడవచ్చును, 

దాశ్రురేఖల : చిన్నది. 8.10 అడుగుల ఎత్తు. అందంగా కుదిమట్టంగా 

ఉంటుంది. ఆకుల మాటునుంచి వెలికివచ్చే ధగధగలాడే ఎరటిపూలు, ఆయినా 

విరగబూయదు; 

రెండు విశిషలక్షణా లున్నవి, ఆకులు, పూత, లేత ఆకులు ఓ పెన్సిలు లాంటి 

సంచిలో పెరిగి హఠాత్తుగా విడిగి ఆకులు కానవస్తాయి. ఆందంగా రంగురంగుల. 

కానవస్తాయి. త్వరలోనే అవి ముదురుపచ్చ నాకులుగా కానవస్తాయి. పూలు 
80.00 ఒకొక్కచోట ఆరంగుళాల శీర్షాలతో మొదటినిండా పూపాయి-శఖర ౦దాకా, 

కావి కొమ్మలలో కనిపించడం అరుదు. 

తో, వ, నూచశనలు : అంధ్ర ద్వారా వెంచవచ్చు. 

త ప్రాంతాలలో బాగా పెరుగుకుంది. వేడిగాడ్పులు వీచే ఉత్తరాదికి పనికి 
రాదు. అయితే నీడ ఉండేచోట్ల పెంచవచ్చు. దకిణ ప్రాచ్య తీరభూములకు చాలా. 
అనువైనది. 



[28 కొండరోడతా 

కొండరోజా (Browuee Coccinea) 

F—9 



క్రిల్రీ లి 

Colvillea racemosa Bojer 

sod: LEGUMINOSAE (CAESALPINIOIDEAE) 

వూమూలు మనోదోళంలో వాశుక వేడు: హీందీ - శిల్చిలీ. 

నర్ ఛార్లెస్ కొల్విలీ పేరున కొల్నింలియా అన్నారు. రెన్యోనా అన్నది పూలను 

బట్టి వచ్చిన పేరు. 

వరివ్యా వ : తూర్పు ఆఫ్రికా లేక మడగాస్కర్ పళ్ళ్చీమతీరం దీని పుట్టిల్లు. 

బెంగుళూరులో బొాటల(పక్క సామాన్యంగా కనిపి స్తుంది. అలహాబాదు ఆల్ (ఫెడ్ 

పార్కులోకూడా ఉంది. 

డూఫురేఖలు + మధ్యరకం (పమాణం. గొడుగులాంటి శఖరం. పూత లేనప్పుడు 

నీమనుంకేనుల చెట్టులా ఉంటుంది. ఆకులు పొడవుగా ఉండి ఆందులో ఒకొక్క 

దానిలోనూ 20-80 చిన్నచిన్న ఆకులుంటాయి. 

జ్యూలై ఆగమ్షనుంచి ఆక్లో బరుదాకా పూస్తుంది. కోమ్మలచివర గెలల్లాంటి 

కాడలకు పూలుపూస్తాయి. నారింజరంగుతో ద్రాక్షగుత్తుల్లా ఉంటాయవి. కాడలు 

పెద్దవిగా కానవస్తాయి. శిఅరంపైన ఎరుపు పూసినట్టుగా పూలు కానవస్తాయి. 

మొగ్గలు చిన్నచిన్న గచ్చకాయల్లా కానవస్తాయి. ముందు లావుగాఉండి కొనకు 

వెశ్లేకొద్దీ చిన్నవై పోతూవస్తా యివి. 

కాయ రెండు దెబ్బలు ఆతికీం చినట్లు గుండంగా ఉంటుంది. ఈ చెట్టును ఉద్యా 

నాలలోనూ, తోటలలోనూ అలంకారార్డం పెంచుతారు. 

తో. వ. నూవనలు : గింజనాటి పెంచవచ్చు. పూలు కొమ్మలచివర పూస్తాయి 

గనుక దీవిని కత్తిరించరాదు. కాస్త తోడిగాను, కొద్ది తడిలేవివయిన పల్లం 

(ప్రాంతాలలోనూ ఇది బాగా వస్తుంది. 



కీల్చిలీ 101 

కిల్నిలి (Colvillea racemosa) 



'కొండతంగేడు (జాతి) 

Milletia ovalifolia Kurz: 

వుంటిం : LEGUMINOSAE (PAPILIONACEAE) 

వరివ్యా వీ. ఢిల్లీ, లక్నో, అలహాబాదు ఉద్యానాల్లో పెరుగుతున్నది. 

డాళరేలలు : ఇదో చిన్నచెట్టు. అందమైన ఎ(రటిపూలు ఆకులు రాలిపోయాక 
మొత్తం చెట్టునంకా కప్పి వేస్తాయి. ఏ (పెల్లో ఈ వర్తప్రాభవం సుమనోహరం. 

ఇళ్ళ ఆవరణలకు, ఉద్యానాలకు, ఖాశీస్టలాలకు అనువె నది. 

తో. వ, నూచనోలు న. గింజలు నాటి పెంచాలి. 
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కొండఠంగేడు జొతిచెటు (Milletia ovalifolia) 
లి 



అవినీ చెటు 
ఠి 

Sesbanta grandiflora Poir. 

ఏటుంవిం : LEGUMINOSAE (PAPILIONACEAE) 

నెన్టా నియా అన్నది అరబ్బీ మాట, ఈజిపులో సర్వసామాన్యం అనేందుకు 
అ 

సూచన, గాంణీపో రా అన్నది పెద్ద అందమైన పూలనుబట్టి వచ్చింది. 

వరివ్యా ప్రీ = మారిషన్ ఇండియాలనుంచి ఆప్రేలియాకు పయనించిన చెట్టు, 

డాఖురేఖలు * చౌలా త్వరగా పెరిగే చిన్న చెట్లు. పెద్ద ఆకులు దానికీ ఆటూ 

ఇటూ చిన్న ఆకుల వరున లుంటాయి, పూలు పెద్దగా .చిలక ముక్కు_లాగా వంగిన 

ముక్కుతో ఉంటాయి. ఆకులమొదట కౌడలకు పూస్తాయి. కాన్త ఎరుపుగా, 

తెల్లగా ఉంటాయిఏ. డీసెందికు.జనసరి పూతకాలఎ. జ రపూలరకం చెట్టుకు 

పూలు సాయంకాలం విడుగుకాయి. అప్పు డవి లేత పచ్చగాఉండి తెల్లవారేనరికి 
ఎరుపు తిరుగుతాయి. కేనోోనం వచ్చే గబ్బికాలు వగెరాలతో పుస్పొడి 
వ్యాపిస్తుంది కావచ్చును. 

కాయలు పొడవుగా, సన్నగా ఉంటాయి. 

పూల అందంచూచి తోటలలో పెంచుతారు, పూలను వళోశీలగా చేసికొని 

తింటారు. ఈ చెట్టుభాగాలు కొన్ని మందులలో వాడుతారు. 

తో. వ నూచనల ; వానకాలం గింజలునాటి సులువుగా పెంచవద్చు. ఏడాదిలో 

చక్కని దడిగా ఏర్పడి అదే ఏడే పూస్తుంది, నచ్చటి ఎరుపుకుకూడా దీవి ఆకు 

లను ఉపయోగిసారు. 



(చూడు పుట 104) అవిసి చెటు (58504౫14 GRANDIFLORA) 



బంగాళాదుంప చెటు (5014103 GRANDIFLORUM) (చూడు పుట 101] 

టి 



నిదగన్నెరు 

Enterolobium Saman Prain. (Syn. Pithecolobiun Saran or Samanea 
Saman Merril.) 

ఫటుంటిం : LEGUMINOSAE (MIMOSOIDEAE; 

మూమూాలు నునదోళం పేద ; హిందీ, బెంగాలు - ఖాలాయిళీ శిరీష్; 

మలయాళం _ వేలు 

౫ మిళశ్ం _ అమయివా గె ; 

తెలుస - నిదోగశ్నోడ. 

నమానయా అన్నవ న్పానిష్భోని కామాకా ఆనేదానికి ఆప భంళం. 

ఎరివ్యా వే; మధ్య అమెరికా, చెస్ ఇండీ% లక చెందినది. మనదేశంలో 
అటో రి 

ముఖ్యంగా బెంగాలులో హెచ్చుగా ఉన్నడ్. 

దాళత్తురేలలు : అందమైన పెడ చెట్లు, వి స్తరించే శిఖరం ఎప్పుడూ పచ్చగా 
~~ (aa) గా ళు ( 

ఉంటూ గుబురుకొమ్మలు రెమ్మలకో చాందినీ కిప్పినటుందిడి. దీని తాట గరుకుగా 
రు 

ఉంటుంది, 

ఆకులు పెద్దఏ్, వాటికి చిన్న ఆకులు, తొడిమళుండివు. పైకీ పోనుపోను 

చివర మరింత పెద్దవిగా ఉంటాయి, చివర కూచిగాకాక గుండంగా ఉంటాయి 

వాతాపరళుంలొ మార్చు నుబటి శః అకులస్థానం మారుతుంది. బాగా ఎండ కాస్తున్న 

ప్పుడు నిటారుగా సిలిఓ చక్కటెగుబురులో ఎండ దూరికుండా కప్పి వేస్తాయి. 

మరి రాశిపూట మబ్బు వేపిసప్పుడు ముడుచుకొని (పక్కలకి వాలిపోతాయి. 

ఈ చెట్టుక్రింది నేల తడితడిగా ఉంటుండి గనుక దీనిని వానచెట్టు అవికూడా 

అంటారు. (ని ద్రగన్నేరు అన్నది రాత్రి అకులు ముడుచుకోవడంతో వచ్చిన పేరు.) 

కొమ్మ లచివర పెద్ద కుచ్చులులాగా లేత గులావీరంగుకో పూలు పట్టుకుచ్చుల్లా 

ఉంటాయి. మార్చినుంచి నెప్పెంబరుదాకొ దీని పూఠ కాలం, కొయలు గుబ్దాతో 

పగిలిపోకుండా తియ్యగా ఉంటాయి. ఉడతలు వగ్గెరా చాలా ఇష్టంగా వీనిని 

తింటాయి. 



మ
న
ో
 

క
ళ
 

వా 
S
m
e
g
 

శ 

ర
ో
గ
మ
ు
 

7/7 
W
y
 
E
R
 
(
1
 

V
A
N
S
 

ys 

నడక 
న
)
 

~ 

- 

న్న 

ce 

డా 

STS 

యథ 
పూలచెటు 

వ్నిదగన్నేరు (EAter0lobium 520080) 
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గాలిని అపుతవి గనుకా, ఎంత గాలికై నా రూపు చెడవు గనుకా వీనిని | బెంగా 

లులో వాటలప్రక్కల చాలా పెంచారు. కాయలగుజ్ఞాను వశువులు, గుర్రాలు 

మేస్తాయి. గింజలు సామాన్య ౦గా ఆరగపు. ఆవులకు ఈ కొయలు పెడితే పాలు 

ఎక్కువగా ఇస్తాయని (ప్రతీతి. 

మనదేశంలోని వేడి పాంతాలకే త గినదీదీ, ఉ త్తరాదిలో మందుపడి ఎండీ 

పోయే (ప్రమాదం ఉంది. మరీ పెద్దచెట్టు గనుక ఇళ్ళ ఆవరణలకు ఇది వవికి 

రాదు. రహదారులలో మంచి నీడ విచ్చే చెట్లిడి. 

తో. వ. నూబనలు. వానకాలంలో వీనిగింజం నాటి పెంచవచ్చును నులు 

వుగా. కొమ్మలు నరికి నాటినా పెరుగుతుంది. ఇ గదిగదా ఎదిగివచ్చే చెట్టు. 



కొండచింత 

Peltophorum inerme (Roxb.) Llanos. (Syn. P. ferrugineum Benth. or 

Cassalpinia insrmis ; P. 7040472427 [G. Dou} Degeher.) 

వ యుంవిం 2 LEGUMINOSAE (CAESALPINIODEAR) 

మన వాశిక్ పేరు గి తమిళం - ఇవోల్ వోగై, ఇయల్ వోగె, ఇయవారై, 

వెడుంగోందై 9s 

తెలుగు - నొండబింత', 

పెల్టోలోరం అంటే (గ్రీకులో డాలు పట్టుకొన్నది అని ఆర్థం. కాయల ఆకృతిని 

బట్టి వచ్చినది. ఇనర్భి అంటే ఇనోర్భు న్ ఆనే లాటిశామాటకు (పతిరూపం = 

నిరాయుధం ఆని ఆర్థం, తుప్పుపట్టిన రంగువల్ల పెడజివియమ్ అన్నారు, 

కలకత్తా బొటానికల్ గార్డెన్సు పర్యవేక్షకుడుగా 1751-1815 లో ఉన్న విలియమ్ 

రాక్ )దిర్ల్ జ్ఞాసకార్డం వచ్చినది రాళ 120. 

తామఫల అనికూడా కాయల రంగునుబట్టి అంటారు. 

వరివ్యా వీ 2 సిలోజా పుట్టిల్లు. వీహారు, బెంగాలు, పడిమబీకనుమలలో వి"విగా 

ఉన్నది, 

దూవురేఖలు : కొంతవరకు ఆకులు రాల్చే చెట్టు, నున్నటి బెరడు, ఆందమైన 

పచ్చటి కొమ్మలు రెమ్మలు - వి స్టరించే శిఖరం. 

పెద్దగా మృదువుగా పొడవుగా ఉండే పెద్ద ఆకులకు ఆటూ ఇటూ చిన్న 

ఆకులు. జనవరిలో ఆకులు రాలిపోతాయి. ఫిబ్రవరిలో చిగురించేటప్పుడు నిండుగా 

బంగారురంగు పూలు పూస్తుంది. ఏటా రెండు మార్చినుంచి మే దాకా. 

సెపెందిరునుండి నవందిరుదాకా పూసే చెట్టిది, 

పూలు సున్నితమైన వాసనకలవి, కొమ్మలచివర కౌడలకు గుత్తిగా ఉంటాయి. 

కొంతకాలమే ఉండి (క్రింద రాలి కందిళిపరిచినట్టుంటాయి. 
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కొండచింశ (Peitophorum inerme} 



140 పూలచెట్లు 
ధం 

కాయలు పెద్ద రాగికౌడల్లా చెట్టు. ఆకు రాలినపిదవ బాగా కానవస్తూ "వేలాడు 
ఈంటాయి. తర్వాతి వనంతందాకా ఆవలా ఉండిపోయి నల్లవడి పెపనుగా పళవళ 

లాడుతుంటాయి. 

అలంకారంగా ఉండే చెట్టిది. తోటలకు, ఉద్యానాలకు, బాటలకు అనువై నది. 

ఈ చెట్లవరునను ఒకటి కొండబింతా ఒకటి నీమునుంకేనులా ఆలా వేస్తూపోతే 

సొగసుగా ఉంటుంది. దీవి బంగారు పచ్చవిపూలూ, దాని ఎ(రటిపూలూ వర్ణ 

వైరుథ్యంతో సొంపు చేకూరుస్తాయి. |దీవికర్రను పె'పైలు చేయడానికి ఉపయో 
గిపారు. 

తో. న. నూబనలు : గింజలు నాటిగాని, :కొమ్మలునరికి నాటిగాని సులువుగా 

పెంచవచ్చును. ఇది త్వరత్వరగానే పెరుగుతూ వ స్తుంది. 



బాడిస (బాడిత) 

Erythnna indica Lam. Var. Parcelli 

టటీంటీం : LEGUMINOSAE {(PAPILIONACEAE 

మనదోళం మామూలు వేర్ల : హిందీ - వంగీ, భరాద్ దాదబ్ 

బెంగాలీ _ వఠలిలమందాడ్, ర క్రొమందార్ : 

మళయాళం _ మందారం, మురిట్టు, శింభిత రగు, 

తమిళం - మదక, ములుముడుంగు,: 

శిలుగు - భాడీన-ఖాథీత. 

(గీకులాషలో ఎరె(శినా అ౧టే ఎర్రని అని అర్థం. ఎర్రటి పూలబిట్రి వచ్చింది. 

ఇండికా అంతే భారతరేశానికి చెందినదని సూచన. 

వీరివ్యాం ద్దీ : మనదేశం చెట్టు. వీహారు, బెంగాలు, నము[దతీరం అడవులలో 

హెచ్చు. బర్మా, ఆండమా౯ నికోబార్ దీవులు, జావా, పొలినేశ[యాలలోమా 

కానవస్తుంది. హిమాలయ ఉసభూములలో సర్వసామాన్యం* 

డూర్ల రేఖలు : త్వరగా పెరిగే చిన్న చెట్లు. చిక్కవికొమ్మలూ రెమ్మలూ. 

మొదలు, కొమ్మలు మె తని నున్ననీ జెరడుకలవి. రంగుల ఆకులు హస్తాకార 

(తిదళ నంయు క్రిషత్రాలు: నీటితో రీవిగా ఉంటుంది. 

చిన్నకొమ్మలు దాదాపు తిన్నగా ఉంటాయి. వాటిచివర తొడిమలకు ఎర్రటి 

పూలుంటాయి. గుత్తులాగా ఎన్నో (వేళ్లన్న చేతుల్లా ఉంటాయవి. ఫ్మిబ్రివరినుంచి 

ఏ(పెల్దాకా ఆకు రాలినప్పుడు పూత పడుతుంది. 

కాయలు 6.12 ఆంగుళాలదాకా పొడవుతో, వంకరతిరిగి. కూచిగా, పచ్చగా 

ఉండి తర్వాత నల్లగా మారుతూ ఉంటాయి. వాటిలో ఒకొక్కటికి పన్నెండు 

దాకా గింజలు, ఒక గింజకూ మరో గింజకూ మధ్య కాయ అజగిపోయి ఉంటుంది. 

పూల అందాన్నిచూచే దీన్ని పెంచుతారు. దీవి చివుళ్ళను కూర చేస్తారు, క్రమ 

చెక్క_డ౦వనికి వాడుతారు. రెండు మూడు ఒకోవరునలో నాటితే బహు మనో 
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హరంగా ఉంటుంది. చండీగడ్లో వీధులపక్కా, ఉద్యానాల్లో, తోటల్లో విప 

రీతంగా వేశారు. 

లో. న, నూవోభలు : కొమ్మలు నాటీ, గింజలు నాటీకూడా పెంచవచ్చు. మెర 
కలో బాగా పెరుగుతుంది. ఓ కొమ్మతీసి నాటితే త్వరలో వేరూనుతుంది. 

త్వరగా పెరుగుతుంది. తొలికారులో నే ఆరడుగులు ఎదుగుతుంది. తొలి ఏడే 

పూస్తుంది, కర్ర పెళును కనుక పెనుగాలికి దెద్బి తినగలదు. 



ఒక్, వ్ని 
| 

ఆం ఆ 

Gliricidia maculata H. ౨. K. (30. 6 Sepium | Jacq] Walpers.) 

కుయుంటిం : LEGUMINOSAE (PAPILYONACGEAE) 

మన వాడుక వేడి. తమిళం - కోజమరిం; 

‘ తెలుగు _ ముది, మదుర. 

గిరినిజీయా అంది ఎలుకలను చంపునడి, గింజలగుణందిట్లి వచ్చింది. 

చూన్ఫులాఖా అంటే మచ్చలుగలది. ఆకుల్ముకింద ఉండే చిన్న బుడపలను 

జెట్టి వచ్చినది. సెవయం ఆంతే కంచెకు చెందినది. 

వరివ్యాా వ్ర * దక్షిణ అమెరికౌ పుటిల్లు. ఇష్టుడు మన ఉద్యానాలలో సర్వ 

సామాన్యం _ ముఖ్యంగా మహావాష్ట్ర, నుదిరాసు, కేరళలలో. 

డూళుగేలలు + త్వరగా "పెరిగే అందమైన చిన్న చెట్లు. పృతకాలున్న పక్షవత్ 

నంయు క్రప(త్రాలు. ర్ త్తికించకపోప డిని పెద్దకొమ్మలు పెరిగి (కీందీకి ఆర్బీలలా 

వారిఫోతాయి. ఆకురి క్రింది మచ్చలతో ుచ్చలచెట్టనీ ఆంటారు. 

ఆకులు ఫిబివరిలో రాలిపోతాయి. వెంటనే లేత గులాలీరంగుపూలు పూస్తాయి, 

ఫిదివరి మార్చి పూర కాలం. 

దీవికాయలు పలచగా చిక్కు చ ల్లా ఉంటాయి, పచ్చటి కాయలు మార్చిలో 

చెటింతా సిండీ ; (వేలాడుతూ és కకం ఉంటాయి. అందంకోనం పెంచుతారు. 
వ్ 

పంటలకు మంచి నీడనిచ్చే చెట్టిది. దీనిలో న్మతజని ఎక్కువ గనుక పచ్చి 
ఎరువుగా వాడుతారు, ఒక్క పూలలోనే ఏ-$0%్కో నత్రిజవి ఉంటుంది, 

తో. వ. నూబనల : గంజి నాటిగాని, కొమ్మ నాటిగావి పెంచవచ్చును. 5.6 

అడుగుల పొడుగు కొమ్మ నాటాలి. ఒకదానిని మరోదానికి మధ్య 12 అడుగుల 

వ్యవధానం ఉండాలి. 

క్ర త్తిరించకపోతే కొమ్మలు ఆకులతో నిండిపోతాయి. నీడలేవితావుల నాటితే 

పెళనుకర్ర గనుక దెబ్బ తింటుంది. అందుకని తరుచు కత్తిరించి పొట్టిగా 
ఉంచాలి. ఉత్తరాదిలో మంచుకు విలవలేదు. దక్షిణాగిలో కంచెలకు బాగా అను 

వైవది. వచ్చిఎరువు, వంటచెరుకు, ఎలుకలు చంపేగింజలూ ఇస్తుంది. అంద 

మయిన పూలుపూస్తుంది. 



మది (Glincidia maculata) 



మోదుగు 

Balea frondose Roxb. (Syn. 8. Monos perma [Lam] Kuntze.) 

వటుందాం : LEGUMINOSAE (PAPILIONACEAE) 

మనదేళం వాడుక పేర్లు. హిందీ - ధార్ భలాల్, చల్చొా, కొం([శే; 

బెంగాలీ - కీణర, నలౌల్, పొలాల 

గుజరాతీ . ఖక్దా, ఖా, కీకోడయో; 

కన్నడం - ముళత్తుగ , ey) జ 

మలయాళం _ మరిక, తొముత, (వివ్యా వ్య క, వలాళిళా; 

మరాఠీ _ 3౫ .కావ్క వలా, 

ఓరియా - క్ర వరో; 

వంజాలీ - వలక్చా/చా; 

శమిళం _ వొరతుం, వొరను, వలళ, తోట్టుముడువ్క; 

తెలుగు - నూదుగ, వాదుగు. 

మాటోయా అన్నది బూట్మేపభువు జాన్ స్టువర్స్ అనే వృక్ష శాస్రవే త్రపేర 

వచ్చినది. (వొండోసా ఆంటే ఆకు లెక్కు _వగలది ఆని నూచన. 

వరివ్యా బ్ర : మనదేశం చెట్టు, దేశమంశటా సచ్చికదియళ్ళలో. ఆడవుల్లో, 

మైదానాల్లో అక్కడ అక్కడా. కానవ స్తుంది. ఐర్మా, సిలోన్ లలో కూడా నర్వ 

సామావ్యం. 

థాలురేఖిల : చిన్నగాను, మధ్యరకంగాను ఉండే ఆకురార్చే చెట్టు. ఎగుడు 

దిగుడు ఆకొరం, పెరుగుదలా. మొదలు మురివడి వకంగా ఉంటుంది. తాటలో 

నారవప్తుంది. బూడిదర ంగులో ఉంటుంది. 

ఓకే కాడమీద మూడు మూడుగా ఆకులుంటాయి. వెడల్పుగా వీరునుగా, 

మొదట్లో ఉవ్పిఉంటాయి. పూతకాలం పోగానే తిరిగీ ఆకు వేస్తుంది. ఉ తరాదిలో 
ళ్ నీ 

జనవరిమంచి మార్చిదాకా ఆకు రాలిపోతుంది, 

మెరుహ్తా ఎర్రటిమంటల్లా ఉంటాయి పూలు, ర తకపత్రావశి వలుప్పు. చిలుక 

ముక్కు ఆకౌరం. గుత్తులు గుత్తులుగా దగ్గరదగ్గర పైల్ మేలో పూలు 

10 
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పూస్తాయి. కొన్నిరకొలు పసుపు, వక్కరంగు పూలుకూడా పూస్తాయంటారు. 

మొగ్గలు నూగుతో, ముదురు గోధుమరంగు కలవి. చెట్టు పై భాగమంతా పూలు 

మేలుకట్టులా కనిపించి వనంతంలో చెట్టు జ్వాలలా కొనవ స్తుంది. 

కాయలు ఓకే గింజతో (వేలాడుతూ, గట్టి ఈనెలతో లేతపచ్చగా మొదలై 
వసుపుగాపండి నూరిపోతాయి. వెండిజరీలాంటి జూలుతో ఒకొకప్పుడు అకులు 

విండిఉన్నట్టు (భ్రమ గొల్పుతుంది. పండినాక కాయలు దాలా తేలికై ఆ్యాన్లో 
వేడిగాడ్పులను దిక్కు=దిక్కు లా చెదిరిపడతాయి. 

మంచుకు తట్టుకుంటుంది. అనావృష్టికి నిలుస్తుంది. కాస్త చొటినేలల్లో పెరుగు 

తుంది. ఆర్థికంగా చాలా విలువైనది, కర్ర మంచి వంటచెరకుగా, బెరడు కర 

వేయడంలో, ఆకులు విన్తళ్ళకు పనికివస్తాయి. బెరడుమీద ఊరేదింక (జిగురు) 
ఉ ర్రేజకారి. పూలు రంగులఅద్దకంలో వాడుతారు. నారను ,త్రాళ్లుగ పేనుతారు. 

గింజెలమంచి మానె తీస్తారు. తోటలలో చిన్నచిన్నగుంపులుగా నాటడావికి అను 

వెనది. 

తో. ద నూచనలు? కొత్తవి త్తనం నాటితే త్వరగా మొలకవస్తుంది. పళ్ళ 

నుంచి గింజ తీయగానే నాటాలి. ఆది చాలాకాలం ఉండవు. ఆనారు తీపి నాటితే 

చలిలో, ఎండల్లో చచ్చిపోతాయి. ఆ నాట్లువేయడం రెండుమూడు ఏళ్ళు కొన 

సాగి స్తే గట్టిమొక్క మిగులుతుంది. ఆది వాతావరణం మార్పులకు తట్టుకోగలదు. 
దీవి పెరుగుదల బహు ఆలస్యంగా జరుగుతుంది. 



_5 
ఆలియా తుమ్మ 

Acacia auriculiformis A ౧౮౧౦౦. ex: Benth, 

Swoso # LEGUMINOSAE (MIMOSOIDEAE) 

వరివ్యా వ్ల ః రీహారు, ఉ త్తర్మప్రదేళ్ లలో హెచ్చు. 

థాఖురేఖలు ; ఆందంగా, సదా పచ్చగా, (వేలే కొమ్మలతో, ఆకురిలాంటి 
కంకులతో ఉ౦డేచెట్లు. పూలు లేత పసుష్పరంగు. 

తో. వ. నూబవలు? గింజలు నాటి పెంచాలి, వానలేకున్నా తటుకుంటుంది, 
అ 

చొటిస[రలై నా ఫరవాలేదు. మెరకపొలాలకు అనుకూలమైనది, గులకరాతి నేలలో 

అయినా పెరుగుతుంది. తోటలకు, ఉద్యానాలకు, భా!స్థలాలకు, ఇళ్ల అవరణలకు 

కూడా అనువైనది. 



148 పూలిచెటు 
ణా 

ఆ వ్రేలియా కుమ్మ (Acaeia auriculiformis) 



వరగోగు 

Lagersiromia flos-reginae 61/2 (Syn. L. Speciosa Pers) 

వమీంబిం = LYTHRACEAE 

మిగత వాడుక్ వే: (ల09 flower, Mois:-Bondara, Queen 

crepe Myrtle. 

మనోదోళం వాడుక పేడ 4 హిందీ - అడ్డున, పరుల; 

"అస్సామ్ - ఆషూర్, అజార్, తింగ్ దొజడో; 
బెంగాలీ _ అజార్ , దిదూర్, జిటల్; 

కన్నడం - వోొలాబ్నబోల్క బల్ల, వోలెదో బల్ల; 

నుశయాళం - అటింథు, బొమ్ముడుక, కాఠుల్బు), 

బుణ్ముఠుదు; 

మరాఠీ. తొమళా, మాటటింగథౌరీ, బొండారొలెండీ; 

ఉఓరియా - వటోలీ, అరి; 

పంజానీ - జిరుల్ ; 

తమిళం - కది, ల్రుంవరౌదు; 

తెలుగు - వరొగోగు. 

స్వీడిష్ వృక్షశా స్రజ్ఞాడు మాగ్నస్, పి. లాగస్స్త్రామ్ పేరున వచ్చినది 

లాగర్ స్టో ధమియా, ల్లొనిగిగియా అంటే రాణి పువ్వు. 

వరివ్యా చీ : ఒరిస్సా, బెంగాలు, దక్షిణభారత 6, అన్పాణలలో బర్మా, పిదోకాా 

కేరళ అడవులలో పుట్టి . ప్రీచెందినది. బురదగేలబ్లో నదుల గట్ల మీదా సర్వ 

పామాన్యం. 

డూచ్రరేఖలు : ఆకులుగాచ్చే చెట్లు, తూర్పుననున్న సజల వాతావరణంలో 

చాలా పెద్దదవుతుంది. ఉ త్తరభారతంలటోని నిర్ణల వాతావరణంలో చిన్నగా 

ఉంటుంది. 16-20 అడగులకందె ఎన్నడూ పెరగదు. గుండ్రని శిఖరం. 

మొదలు చిన్నది. మె త్తన్కొమ్మలు లేత బూడిదరంగు బెరడు. ఆకు రాలడం 

యథాక్రమంగా జరుగుతుంది గనుక ఎప్పుడూ బొత్తిగా బోసిగా కానరాదు. 

ఆకులు పెనేమో ముదురాకు పచ్చగాను, అడుగున లేతపచ్చగాను ఉంటాయి. 

ఈనెలు చాలా ఉంటాయి. అఐ కొమ్మ రిపొడ వునా మార్చిమార్చి ఆంతటా కాన 

వస్తాయి. ఫిచివరి మార్చిలలో రాలేనరికి షృర్రవడతాయి. పవ్మపెల్ మేలో కొత్త 
చివుద తొడుగుతుంది. 



చెటు 
ణా 

పూరి 

వరగోగు (Lagerstroemia flos-reginne) 
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పూలు కొట్టవచ్చినట్లు కానవస్తాయి. రోజారంగుతో తొలుత కనబడి రాలి 
పోయేలోగా కెల్ల పడిపోతాయి. ఒకటి రెండడుగుల పొడవున్న నుడులలోవి 
కొడలకు పూస్తాయి. వీసివి “కెపెప్లవర్” అంటారు. కారణం ఆకర్షణప(త్రావశి 

ముడతలు పడి నలిగినట్టుంటాయి. ఏపెల్-మే, జూరై _ఆగష్తులలో పూపే చెట్టిది. 

ల " కాయగుళిక గటిగా చిన్నగా ఉంటుంది. సండినప్పుడు 5 6 ముక్కలుగ వగు 

ల్రుంది. వాడిన కొడీమపై ఉంటుంది. చలికాలంతోనే ఆవి పండినా ఆకులు రాలే 

సమయానికే పగిలి శేలి:గా గోరుమరంగుచో ఉన్న గింజలు రాలుస్తాయి = 

ఆ కాయలు. మరేమో గట్టిగా చిట్లి పోయేట్టు గింజ పెచ్చు ఉంటుంది, “మొదట 
పచ్చగా ఉన్నా తర్వా త్ర నల్ల బడి చాల నాళ్లు చెట్టుకు (వేలాడుతుంటాయు. ఒకో 

మారు తర్వాతి పాతల కొయకాలందాకా i అవలా ఉండిపోతాయి, 

కర్ర ఉేకుతర్వాత ముఖ్యమైనవ. పడవలు, బళ్ల మొదలై నవాటికి ఉపయో 
గిస్తారు. వేళ్లు కషాయం పెడతారు, గింజలు మాదకతా గుం కలవంటారు. 

ఆకుల బెరడు విరేచనకారులు. అండమాన్లో పండును నోటి పుట్టకురుపులు 

మాన్పడావికి వాడుతారు, ఆకులు, పండ్లు, తోళ్లు కర వేయడానికి తగినట్లు వండు 
తారు. 

అలంకారవృక్షొలలో (ప్రపిద్ధమిది. పూల సోయగం హాచి పెంచుతారు. బాటల 

(పక్కనా వేస్తారు. 

తో. వ. నూబనగనలు : గింజలునాటి Maw పెంచవచ్చును. మొదటి సంవ 

త్సరం నిదానంగా పెరిగినా రెండవఎడు కాస్త వేగం పుంజుకుంటుంది. నారు 

ఏడాది పెరిగాక తీసీ నాటుతారు. ఆతర్వాత మూడుమంచి ఆయిదేళ్ళలోగా పూత 

పడుతుంది. 

(వక్కకొమ్మలను కత్తిరించడం ఆవసరం, లేకపోతే ఇది చక్కవి చెట్టుగా 

కాక దుబ్బలా పొదలా తయారవుతుంది. 

సారవంతమైన వాటి వట్టితోనూ, బంకమన్ను వచ్చి ఎరువు కలపిన పాదు 
ల్లోను బాగా పెరుగుతుంది. 

దీవికి కొంత వెలుగు తగలాలి. మరీ చిక్క-నినీడలో వాడు చూపుతుంది. 

ఇందులోనే మరో ఆందమైన పూలచెట్లు Laperstroemia thorells 22820609 

నేది తెలుపుపూలు జ్యూలై నుంచి సెపైంబరుదాకా పూస్తుంది. ఇది పొట్టిగా 

నై. ఉంటుంది. గింజనాటి సులువుగా పెంచవచ్చు. చండీగడ్. లక్నో లలో 

విరివిగా నాటారు దీవిని. 



సీమచింత (బావ్ బాబ్ ) 

Adan ;onia digitata Linn. 

వ్రటుంటిం : MALVACEAE 

మిగత వాడుక పేర్లు : గోరఖ్ చించ్. 

మనదేళంలో వాథుక్ పేరు: హిందీ _ గోరఖ్ కవీ, గోరోంలిచో గా, 

గు జరాతీ _ గోరఖ్ బింబ్ ; 

తమిళం _ వపార్ ఛురియా, పె[థళ, వెరొక. 

అశ శ లో ఎయా (పెంచి వృక్ష శాస్త్రవేత్త అడాన్స్నకాపేర వచ్చింది. శీజోఖాఖా 

అన్నది చేతి, వేళ్ళవంటి ఆకుల ఆకృతిని సూచిస్తుంది. 

గోరఖ్ బింగ్ అన్నది గురు గోరఖ్ నాథ్ స్మ త్యర్థం పెట్టినది. ఆయన తన 

శిష్యులకు ఈ చెట్లుక్రిందనే టోధించాడట, దీనీ కమండులువునే పానపాతగా 

వాడాడట. 

వరివ్యా వ్రీ * ఆఫ్రికాలో పుట్టినది. అరబ్బులు దీనివి మనదేశంలో (ప్రవేశ 
పెట్టారు. బారంగాబాదులోను, నుదరాసు సమీపంలోను చక్కపి చెట్లున్న వి. సిర్ణల 

భూములనో బాగా పెరుగుతుం దిది. 

థాళ్రరేఖలు : ఆకులురాల్చే పెద్దచెట్టు దీనీమాను సీసాలా ఉంటుంది. దీవి 
లావాటి మొదయలోనుంచి లావాటికొమ్మలు (పక్కలకు వెడుతుంటాయి. 

దీని పెద్ద ఆకులకు అయుదు చిన్న ఆకులు చేతి, వేళ్ళలా వక్ వస్తాయి. పైన 

మాను ఉంటుంది, వేసవిలో ఆకులు రాలిపోతాయి, ఉప్పుడు ఎన్నో కొమ్మలుగా 

విడివడిన ఇది (దిహ్మాండంగా కానవస్తుంది. 

పూలు పెద్దవి, పొడుగ్గా లావుగాఉన్న తొడిమకు (వేలుతుంటాయి. తెల్లటి 
ఆకర్షణస(త్రావ?. ఈ ఆంద మైనపూలు నడిరేయిలో విచ్చుకుంటాయి. మరునాటికి 

వాడిపోకాయి. పూతకాలం జ్యూలై . 
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కుం Adanocvuia digitata) 

ల్లా, తెల్ల తో ఉంటాయి. లోపల 

న్ మోటో కి గింజలెన్నో గట్టినారతో 

ఇది కొమ్మల రెమ్మలతో గుబురుగా ఉంటుంది. బాలలం జీవిస్తుంది. లోపల 

లాటినుంచి తీసిన నార, తాళ్ళికూ వాసిరీ ఉపయోగిసారు, దీనిగుజ్లా తినవచ్చు. 

దానితో శీతలపానీయాలు త:౮ర నేస్తారు. వాపులు దురదలు గజ్జిలాంటివానికి 

మందుగా దీనిని వాడుతారు. జీర్ణగో వ్యాధుల ఉపయోగిస్తారు. దీనికాయల బు(ర 

లను గుజరాత్లో దెస్తలు ఉను నలలకుకద్ద శలేట్లు చేస్తారు. సాధువులు కమండులు 

వుగా వాడ.జారు. ఆకులనూ లంటారు. నారగలక్మిర గనుక బెండులాంటివి గనుక 

తెప్పలకూ వానికీ ఉపయోగీస్తారు. 

శో. వ. నూవనలు న మాములుగా గింజనా టబ పెంచుతారు. తోటల్లో దీనిని 

ఒంటిదిగా నే నాటుతారు, 
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పూలచెట్లు 

మెక్సికో వట్టు వ త్రి
చెట్టు (Chorisia 52601044) 



మెక్సికో పటు ప త్తివెట్లు 
లు ఆలీ ల 

Chorisie Speciosa St. Hill, 

వమంబిం! MALVACEAE (BOMBACACEAE) 

వరివ్యా వి 2 మదరాసు కేరళలలో సర్వసామాన్యం, [అందంగా పీసాలాంటి 

పచ్చటి మొదలుతో ఉంటుంది. గదిగబా పెరుగుతుంది. అఆయిదేళ్ళలో ఇది పూతకు 
వస్తుంది. 

డూవురేలలు + ఆక్సోదిరులో ఆకులు రాలిపోతాయి. లేత పసుప్పపూలు చాలా 

పూస్తుంది. దాని పచ్చటి మొదలు ఆందంగా ఉంటుంది. 

లో. వ. నూచనలు: గింజనాటి పెంచుతారు. వానకాలంలో, దాలా నేలలకు 

పరిపడుతుంగది. ముఖ్యంగా దక్షిణాది సముద్రతీరంలో బాగా పెరుగుతుంది, 
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Thespesia populnea 5012064 ex Correa (Syn: Hibiscus populneus Linn.) 

వయుంతిం: MALVACEAE (PAPILIONAGEAE) 

వగిలీనో వాడుక్ వేర్లు " Portia tree,:tulip tree. 

మఎదేళంలో వాడుక పేద్ద : హిందీ - లేండీ, వివ్పల్; 

బెంగాలీ - దుంబ్లా, గఎఖండీ, HOS; 

గుజరాత్ _ ఖోండీ, వరానవిల్లో, 

కన్నడం - అరని, వూవర్తి) ; 

మళయాళం _ చాంద్మరిం; 

మరారీ _- లేండీ, రవాలేండీ, 

ఒరియా . గుంజెష్టో; 

పంజాబీ - వవోశీ దీవల్, వరానువనల్ , 

తమిళం _ శా ల్, 

తెలుగు - గొంగ రేగు, గంగరావి, గంగ రావావ్చెట్టు. 

దౌన్సెన్సియా అన్నది (గ్రీకు దౌన్పెనయోన్ అన్న మాటనుంచి వచ్చింది. దై న 

నందింధం ఆని ఆర్థం. మాదాగుడులకు, గుడులకు దగ్గరగా నాటుతూ ఉండడం 

వల్ల అలా పేరువచ్చింది. వొళల్చియా అన్నది ఆకుల" ఆకొరంవల్ల ఆలా పేరు 
వచ్చింది. రావాకుల్లా ఉంటాయి మీ. 

వరివ్యా వ్రి * దక్షిణాదిలో ముఖ్యంగా మదరాసు, మైసూరు, శేరళలో ఎక్కు 
వగా కానవ స్తుంది. అంతేకాక బర్మా, మలయా, ఆ(ఫికొ. ఫసిపిక్ దీపులలోను 

కొనవస్తుంది. చండీగడ్లో బాటల్యప్రక్క చాలా నాటారు. 

ఢూథురేఖణు : ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండే పెద్దచెట్టు (80-49 ఆడుగుల ఎత్తు. 
వంకర టింకర కాండము, రావాకులాంటి నున్నగా, పచ్చగా ఉండే ఆకులు. 

పూలు పెద్దవి. పసుపుగా, ఎర్రగా, గంటల ఆకారంతో, బెండ పూలలా 

ఉంటాయి. లేదూ సత్తిపూలలా ఉంటాయి, ఏడాదిపొడువునా తరుచు ఒంటొంటీ 

వూలు పూస్తాయి. చలికాలంలో బాగా పూత పడుతుందిది. 

కాయ గుళకమాత్రలా గుండ్రంగా పెన కాన్హ ఆజీగినట్టు ఉంటుంది. 
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గంగొరేగు రావి (0604112 populnen) 
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ఇది బాటల పక్కలకు అనువైనది. చక్కటి వీడ వీస్తుంది. మధ్యరకం తోట 

లకు, ఉద్యానాలకు |పనికివ స్తుంది, 

దీని తాటితో బాగా నార వస్తుంది. కర్ర గట్టిది కొాతుపాకిమడమలకు, బిండి 
చక్రాలకు ఉపయోగిస్తారు, ఆకులు ఆహారపదార్థాలు కట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు. 
గింజలనుంచి చక్కటినూనె వస్తుంది. ఫలరసావ్ని పైపూతకు చర్మవ్యాధులలో 
ఉపయోగిస్తారు. వేళ్ళను బిలవర్ణకంగా వాడుతారు. మలయాలో దీనిచేరువను 
గుండెపోటులో మందుగా వాడుతారట. 

తో. వ. నూబనలు * గింజ నాటిగావి, కొమ్మనరికి నాటిగావి పెంచవచ్చును. 

గబాగబా పెరుగుతుందిది. 

కాస్త నళ్లగా బరువు తక్కువగా ఉన్న నేల కిది తగినది. చొటినేలలోనూ 
విలు స్తుంది. ఏడాదిపొడవునా పూలు పూయడమేకాక, నీడకూడా ఇచ్చే అరుదై న 
తరువిది. దీన్నింకా విస్తారంగా పెంచవలసి ఉన్నది, మొండిది కనుక ఒక్క 
కొండ ప్రాంతాల తప్పా మిగతా భారతరాష్ట్రాలన్నిటా పెంచ వీలయివచెట్టు. 



చంప 

Magnolia Slellata, Maxim (Syn. M. Halleana Hort.) 

తటుంలిం | MAGNOLIACEAE 

టుగత వాడుక్ పేద్దు ౨ చంప 

ఇది చాలా గట్టిపొద లేక చిన్నచెట్లు. కొమ్మలు వ్యాపంచిఉంటాయి. రీసి 

అకులు 2.6 అం॥ పొడవుగా, వడల్చు తక్కువ. పొడ వెక్కువగా ఉంటాయి. 

కొనలు మొనదేరిఉంటాయి. [కింద నూగు ఉంటుంది. 
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చంవ (Magnolia stellata) 
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బాగా పూలు పూస్తుంది. రెండడుగులు ఎదగకముందే పూతకు వస్తుంది. 
పూలు విసరీతంగా. తెల్ల గా, చిన్న తొడిమలతో సువాసనలు వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. 
రేకులు కొ న్స్ పొడవుగా కొద్దిగా (9.8) విడిగి ఉంటాయి. 

నళ్ళలో ఫలవంతమైన ఫలదళాలు కొద్ది మాత్ర మే ఉంటాయి. 



వేప చెటు 
లు 

Azaduashta indica A, Juss. or Melia indwa 10౧0. 

వటుంవిం + MELIACEAE 

Dw ల వాడుక వేడ్డు ట్ మార్గోసా 

బునోదోళం వాడుక్ వేడు ళ్ హిందీ, బెంగాలీ _ శీబ్, ఎమ; 

గుజరాతీ _ లింటి; 

కన్నడం - నేప; 

మళయాళం _ వేపె; 

మరారీ _ సంబా, లింథి; 

పండాలీ _ తీవ్; 

తమిళం _ వోవ; 

తెలుగు _ వోవ, వోము. 

ఆశాదిరఖతా అన్నది పార్పీలోని మెలియా అశాదారజ్ అనేదానికి చెందినదని 

సూచన. ఇండీకా అంతే ఇండియాది అని అర్థం, 

భరివ్యా చే : మనదేశానిది. మెట్లపొలాలన్నిటా పెరుగుతుం వ. 

డూశ్రరేఖలు : మధ్యరకింగాను, పెద్దదిగానుకూడా ఉంటుంది. విటారుగా ఉండే 

మొదలు. ఠీవిగా. ఎప్పుడూ సచ్చగా ఉంటుంది. కొన్నిరకాల వాతావరణంలో 

ఆకు రాలడంకూడా కద్దు. 

ఆకులు నంయు క్రం. పొడవుగా, (వేలుతూ కొమ్మలచివర గుబురుగా ఉంటాయి. 

చివుళ్లు పాలినట్టుగా. "లేత పచ్చగా కొద్ద తుప్పుపట్టిన రంగుకలిసి ఉంటాయి. 

చక్కని ఆకుపచ్చరంగూ. వాటిమీది మెరుపూ ఈ చెట్టును మనోహరంగా కని 

పింవజే స్తుంది. మార్చిలో ఆకు రాలినా దిహు కొద్దిరోజులే. 

పూలు చిన్నగా, తెల్లగా. మంచి వాననకలవిగా ఉంటాయి. ష్మపెల్ తొలి 

వారంలో పూత పడుతుంది. వాన వచ్చాక దీనిపళ్ళు పాడువానన వేస్తాయి. ఆకు 

లున్నభాగం మరీ ఎక్కువ గనుక ఎన్నో చెట్లకం టె వేవ ఎక్కువ [పాణవాయువు 

వదులుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో కిరణజన్య నంయోగ క్రియ ఎక్కువ, అందు 
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వల్ల గాలిని పరిశుభ్రం చేయగలదని పేరు పొందింది. మొదటినుంచి ఒకొకప్పుడు 

జిగురు ఊరి వస్తుంది వేనవిలో. దీనివి “రోదనం' అంటారు. ఆ జిగురుతీసి దాచ 

వచ్చును. 

పళ్లు పసుపుగా ఒరే సిత్తనంతో అంగుళం పొడవుంటాయి. దాటల పక్కకు, 

ఉద్యానాలకు అనువైన నీడనిచ్చే చెట్టిది. దీని అన్నిభాగాలు అనేకరీతులలో ఉస 

యోగపడతాయి. దీనిజిగురు మందుగా నాడుతారు. గింజలనుంచి (ప్రపిద్ధమయిన 

వేవ నూనె వస్తుంది. దానివాసన వెల్లుల్లివలి ఘాటు, కుష్టు చికిత్సకు, చర్మ వ్యాధుల 

చికిత్సకు ఉవయోగసడుతుంద. అంతేకాక సబ్బుల తయారులోనూ వాడుతారు. 

కుక్క_చీడకు పనికివస్తుంది. డీనిగానుగ చక్క (పిండ) మంచి ఎరువుగా పొలా 

లకు ఉపయోగి స్తుంఎ. నిమ్మ తెవుళ్ళకూ ఇది నివారహాం. దీనిక ర్ర చాలాపనులకు 

వవికివ స్తుంది. ఎండుటాకులు దిట్టలలో, పుస్తకాలలో పెటైలలో పెడితే పురుగులు 

చేరవు. ఆకులను ఉడికించి పుళ్ళకు గాయాలకు కడితే మాపిపోతాయి. పందుం 

పుల్లలుగాదీపి చిన్న రెమ్మలను వాడవచ్చును. బెంగాలులో వేపచివుళ్లు కూరచేసి 

తింటారు. 

తో. వ. నూబనలు . ఇది మొండిచెట్టు. ఎలాంటి నేలయినా ఎంత వాన 

లేకున్నా తట్టుకోగలదు. మరీ పెద్దదై పోతే శీఖరంగాఉన్న కొమ్మ లన్నీ నరికి వే స్తే= 

డీ నెందిరు-జనవరిలో, తర్వాత మార్చిలో కొత్తగా చివురిస్తుంది. 

గింజినాటి పెంచవచ్చుసు. చాలానాళ్లు నిలవదు గనుక పండేవి విత్తనాలు తీయ 

గానే నాటాలి. 



తురక వేప 

Melia Azedarach Linn. 

వంరుంటిం = MELIACEAE 

చునదేోళంలో వాడుక పేద్ద: హిందీ _ ఢాకే, (డోర్, బాకయికా; 

బెంగాలీ - మవోనీశ్, 

మళయాళం . వాయుంటు; 

మరారీ _ వీ/జీ, 

తమిళం _ మలై వోంబు; 

తెలుగు _ తురళనోవ. 

వెలియా అనేది (గీకులో 'ఆష్'కు పేరు. ఇది దానిలా లేకున్నా వచ్చింది. 

అనెదారల్ అన్నది పార్శీలోవి ఆజాద్ - దారట్ల్ అన్న మౌటవల్ల వచ్చింది-అం పే 

స్వతంతవృక్ష౦ం అవి అర్థం. 

వరివ్యా బ్లీ = హొమా(ది ఉప పాంతారిలో పుట్టినది. దిర్మా, చైనా, పర్షియాల 

లోను వ్యాపించింది. బెలూచిస్తాకాలో అడవిచెట్టిది. పంజామిలో ముఖ్యంగా పంట 

బావుల క్రింద బహు హెచ్చు. ఇతరరాష్ట్రాలలోను పప్రచుకంకానలవిన వృక్ష మిది. 

డాళురేఖల : నమపాళంగా (15.2 అడుగులు) గబగబా పెరిగే ఆకులురాల్చే 

చెట్టిది. నున్నగా గోధుమరంగుగా ఉండే బెరడు నిలువుగా నీలికలుంటాయి. 
విస్తరించే శిఖరం. వేపచెట్టులాగే ఉంటుంది చూడడానికి. 

ఆకులు సంయుక్తం అందంగా ఈకెలలా ఉంటాయి. ఒకొక్క రెమ్మకూ గ్ర్= 1 

చిన్న ఆకులుంటాయి. అవి డి పెంబరు-జనవరినెలల్లో రాలిపోతాయి. మార్చిలో 

పూలతోపాటు చివుళ్ళు పొడసూపుతాయి. 

వసంతంలో (మార్చి-పపెల్) గుత్తులు గుత్తుజగా మంచి వావనగల మెత్తటి 

పూలు ఎరుపు కలపిన లేత నీలిరంగుతో పూస్తాయి. తర్వాతి పూతకాలందాకా, 
ఒకొక్క_ప్పుడు తర్వాతకూడా ఆవి అలా (వేలాడుతూ నే ఉంటాయి. మొదట 

నున్నగాఉన్నా అవి పండినతర్వాత ముడతలు పడిపోతాయి. (ప్రతి పండులోనూ 



వేల 

అ) తురక 

తుఏకి వేఏ (Melia Azedarach) 



its పూలచెట్లు 

అయిదు గింజలుంటాయి. వాటిమధ్య సరిగ్గా ఓ బొజ్జం నహజంగానే ఉంటుంది. 

అందువల్ల పూసలుగా ఆవి బాగా పనికివసాయి, 

రీవికాయలు విషప్రాయాలు. వాటినుంచి మందులకు పనికివచ్చే మానె తీస్తారు. 

ఆకులూ పూలూ ఉడికించి తలమీది చుండుకూ వానికీకట్టి చికిత్సచేప్తారు. గింజల 
నేమో హారాలకూ, జపమాలలకూ వాడుతారు. దీన్న వేళ్లు |క్రిమిసంహారణలు. 

అందమూ, నీడా చూచి దీన్ని ముఖ్యంగా పెంచుతారు. ఇది గబగబా పెరుగు 

తుంది గనుక నీడ కావలపినచోట్లకు ఆదర్శ పాయ మైనది. బాటల్యప్రక్కకు ఇది 
వవికిరాదు. ఎందుకం టే దీవి వేళ్లు పైపైనే ఉండి గట్టిగా గాలి వీచితే ఇది పడి 
పోతుంది, 

తో. వ, నూచనలు : వానకాలం గింజలు నాటి పెంచాలి. కాయ మాగగానే 

గింజలుతీసి నాటాలి. అవి పాతదిడితే మొలకెత్తే అవకాశం తక్కువ. ఇదెంత 

త్వరగా పెరుగుతుందం టే, ఏడాదీ. ఏజ్జర్ధంలో 8.10 అడుగులఎత్తు పెరుగు 

తుంది. లేతమొక్కలు మంచుకు నిలువలేవు గాన వోవ కంటే మెరుగు. దీని 
బెరడు మరీ చేదు గనుక ఎలుకలు కొట్టవు, చెద పట్టదు. 



మునగచెటు 
ల 

Mauinga Olefera Lam (Syn. M. Plerygosperma Lam, and ౮2౯64౨.) 

ఉఓదుంతిం = MORINGACEAE 

ఎ దేళంలో వాడుక పేర్ద: హిందీ, బెంగాలీ _ నేంజానా, 

సెంజొన్ - నువాంట్నా, నోవాంట్నా: 

మళయాళం _ ౯5, నక్త, 

ఇమిళం _ వెడంగా; 

తెలుగు _ మంగి 

మెరింగా అన్నది తమిళంలోని బరుబిట్టి వచ్చినది, ఓలి పెరా అంటహపే లాటిన్లో 

నూనెకలది. ఖంగోన్నెర్యా అనే (గీకుమాటకు అర్దం రెక్కలుగల గింజలు అని. 

వరివ్యా వ్లీ : పశ్చిమ హిమాలయ పాంతం, బౌల్లకు చెందినది. భారతదేశ 

మంతటా సర్వసామాన్యంగా కనపడేది, 
డాళురేఖలు : సు. రుగా పెరిగి ఆందంగా ఉంటుంసి. అకు రాలు స్తుంది. 

బెరడు గరుగ్గా, బెందులా ఉంట.౦ది. 

దీవి ఆకుల రెమ్మలుగా, మరీ అందులో ఈనెలు, వానికి మరీ చిన్న ఆకులూ 

ఇలా ఉంట ౦ది. ఫిబవరినుంది ఏపెల్ దాకా పూత పడుతుంది. ఆముందు 

కొన్నాళ్లు ఆకు రాలిపోతుంది. 

తెల్లటిపూలు తేనెవానన గలవి పెద్ద గుత్తులుగా ఆకుల సక్క_ నే పూసాయి. 

కాయ మూడు పలకలుగా (వేలాడుతూ ఎన్నో రెమ్మలుగల గింజలతో ఉంటుంది. 

పూతవచ్చిన మూడ్తెళ్ళకు కాయ పక్వమవుతుంది. వీటిని కూరగా వాడుకుంటారు, 

ఎన్నోవిభాగాలుగా ఆకులు విడివడడంవల్ల ముచ్చటగా ఉంటుంది. ఆకు, పూలు, 

కాయలుకూడా లేతగాఉన్నప్పుడు కూరచేసికొవి తింటారు. దీనినుంచి నూనె 

(బేన్ ఆయిల్). నారి కూడా తీస్తారు. బంక (జిగురుకూడా వస్తుంది, లేత వేళ్ళు 

దుంపలా వాడుతారు 

తో. వ. నూబబలు = గింజలు నాటిగాని కొమ్మ నరికి నాటిగాని పెంచవచ్చు. 

ఇది త్వరగా పెరుగుతుంది. లేత మొక్కలు గట్టిగాఉండి చేర వేయడం నాటడం 

సులువవుతుంది. త్వరగా కావలసినప్పుడు అనుకూలమైన చెట్టు. 

జ్యూలైలో గింజలు నాటాలి. ఈ చెట్టు క్తిరింపులకు తట్టుకొంటుంది. 

త్వరగా చివురిషూ, వస్తుంది. 



ముసగచెటు (Moringa oleifera) 



“లాల్ బాటిల్ దష" 

Callistemon lanceolatus Sweet. 

థటుంతిం : MYRTACFEAE 

మామూలు మనో బేగం పేడ : లాల్ బాటిల్ దిష్, 

వరివ్యా వి: పంజాబు, ఉ త్తర్మవదేళ్ తోటలలో నర్వసామాన్యంగా కనిపించే 

చెటు, 
౬ 

డూవురేఖలు ఎప్పుడూ పచ్చగాఉండే ఆంద మైన్ బట్టు, కొమ్మలు (వేలాడుతూ 

“వీపింగ్ విల్లో'లా చిన్న ఆకులగు త్తుంతో ఉంటుంది. 

ఎర నిపూలు సీసాలు ౭డిగే ఓషిలాఎట కుచ్చులతో మార్చిలో పూస్తాయి, 

అక్టోబరులో తిరిగీ పు 

శేసరాలవల్ల వస్తుంది oi 

పా స్తుం రచి. దీని అందిం తౌ అసంథ్యాకంగావుండే ఎర్రని 

వీటి శేనసరదడాలు ఆన్నిడిక్కులకి, కొమ్మ లచుట్లూ, వాటి 

కొ నలవద్ర పెకీ పొడుచుకుని ॥ వస్తాయి. 

సొగసుగా కొమ్మలు ( 'వేలుతుండే ఈ చెట్టు బాటలప్రక్కన దిహు చక్కగా 

ఉంటుంది. పూలు పూ, శేలకణం దీనీజీపవిత 6ల్ * గొప్ప ఆకర్షణ, 

దీని పెరుగుదలలో ఓ చితం ఉంది. పూతకాలం ముగియగానే కాయలు తొడీ 

మలను వదిలిపళాక అవే కాయలై అందులోనుంచి విత్తనాలు నిండిపోతాయి. 

తుదకు ఆది పగిలి గింజలు నేలమీద రాలిపోతాయి. అక్కడి ఏ బురదనేలో 

ఉంటే అవి మొలకె త్తుతాయి. ఈలోగా పూతపూసకొమ్మ ఆ తర్వాత కొంత 

పెరిగి కొమ్మ చివర తిరిగి పూతకు పిద్దమపుతుంది. మరి గతంలోని కాయలేమో 

గింజలలో, పెరిగినంతదాకౌ ఉన్నచివరలో అలాగే ఉండిపోతాయి. 

తో. వ. నూబనల గింజలు నాటి మామూలుగా దీనిని పెంచుతారు. 
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ఎర బాటిల్న్ఐష్ (Callistemon lanceolatus) 



ఫిరంగి గుండు చెట్టు 

Cosroupita guianensts. 

వరఠుంటిం : MYRTACEAE 

మామూలు మనదేోళం వేడ; తోపెగోలా గ. 

వరివ్యా వీ : దక్షిణ అమెరికాకు చెందినవి. తడి వాతావరణం కల భారతదేశ 
ప్రాంతాల కనబడుతుంది. సిలోన్ లోనూ ఉంది. బొంబాయి వికోరియా గారెన్ 

(on) (a) 

లోను, బెంగుళూరులోను ఈ రకంలో మంచి చెట్లు కానవస్తాయి. 

థూళరేలలు : ఇదో విశిషమెన చెట్టు. పెద్దగా, రోజారంగులో, కెలపురంగులో 

ఉండే చిక్కటిపూలు. బయట పచ్చగా. చిత్రంగా ముడుచుకొని మొగలుకే 
ఉంటాయి. దీవికొమ్మలు చిందరవందరగా ఉంటాయి. గోధుమరంగు కాయలు 
గోళాల్లాగా మనిషి తలంతేసి ఫర ంగిగుళ్ళలా ఉంటాయి. ఈ కాయలు పక్యం 

కావడాసకి ఏడాది పడుతుంది. లోపలి దుర్వా 

సనగల గుజ్జులో గింజలు కూరుకొని 

ఉంటాయి, 

గయానా [పజలు ఈ పళ్ళను తమ దొడ్డి 
ఖు 

లోవి జీవాలకు వేస్తారు. అడవి కోతులుకూడా 

నీటిని తింటాయి. 

దీని విచ్చితలతీణం ఏమిటం పే ఏటా పలు 

మారులు ఆకంతాౌ రాల్చివేసి తిరిగీ వారం పడి 

రోజులలో చిగిరిస్తూ ఉంటుంది. పూలు 

కాండంనుంచి వేలాడుతూ ఎలకల ఉచ్చుల్లా 

చిత శఖరందాకా ఆ బూడిదరంగు బెరడు 

మీద ఎ(రటి బారులా కానవస్తాయి. కొమ్మల 

చివర ముదురాకు పచ్చ ఆకులు గుత్తులుగా 

కనబడతాయి. ఫిరంగి గుండు చెట్టు 

తో. వ. నూబోనలు = గింజలతో పెంచుతారు. తడిగాలిగల ఉష(ప్రాంతాలలో నే' 
౬3 

"పెరుగుతుంది. వింత చెట్టుగా తోటలలోను, ఉద్యానాలలోను పెంచదగిన చెటు. 
ఇ. 



జమాన్ 

Eugenia cuspidalta Berg, 

థమీంవిం : MYRTACEAE 

మామూలు మనోదోళం పేట : జమాన్, 

యా శీనియా అన్నది (పిన్స్ యూవీనీ ఆవ్ నవాయ్ వృక్షశాస్త్ర అభిమాని సేర 
వచ్చినవి. అతను 17 వ శతాబ్టివాడు. 

వరివ్యా వి : ఉత్తరాదికి సర్వసామాన్యం. న్యూ ఢిల్లీలో దాటలప్రక్క చెట్టుగా 
విపరీతంగా పెంచారు, 

డాళరేఖలు: మధ్యరకం (పమాణం. ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుంది. విన్ల 

రించే కొమ్మలు, నీడనిచ్చే శిఖరం, పచ్చటి ఆకులు, లేత పసుపు మొదలు. 

మార్చిలో ఇది కొత్త చివుళ్లు తొడుగుతుంది కవిపించీ కనిపించకుండా. అవి లేత 

పచ్చరంగుతో ఆకర్షకంగా ఉంటాయి. 

పళ్ళు పుల్లగా, చిన్నగా నేరేడు వళ కంది తక్కువ గుజ్జాతో ఉ౦టాయి, 

జ్యూల్లె ఆగష్టులలో ఇవి పండుతాయి. 

పట్నాల దాటలకు చాలా అనువైన చెట్టు, ఆకులురాల్చే పూలచెటు బోడంట, 

రేల, శీలినుంకేనుల లాంటివానిని ఇదొకటి అవి ఒకటిగా మార్చిమార్చి నాటికే 

చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీని కర్ర పెళుసు. 

తో. వ.సూవనలు: గింజ నాటి సులువుగా పెంచవచ్చును, పెరుగుదల 

'ఆలన్యం, లేత మొక్కులు మంచుకు తట్టుకోలేవు, దీని అంటుతొక్క_డం సులువు 
అవి త్వరత్వరగా పెరుగగలవు. 
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నేరేడు చెట్టు 

Eugenia jambolana Lam. (Syn. Syzygium 647౪౧) 

తముంటం : MRYTACEAE 

వగల వాడుక్ వేర్లు న్ వావాప్త మ్, ఇండియన్ ఆర్ సెన్, జంటూల్. 

మనోదోళం వాడుక పేద్ద. హింది. వామన్, కొముగ్; 

బెంగాలీ _ తాలావాత్ 

మరాఠీ _ జంఖూల్; 

తమిళం _ నావల్, 

తెలుగు _ నోరెడు, నోరేడు. 

యూ శ్రీయా అన్నది (ప్రిన్స్ యూజినీ ఆఫ్ వెవాయ్ ఆనే 17 వ శశాల్షి వృక్ష 
శాస్తారిభిమాని పేర వచ్చినది. జంబోలానా అన్నది పోర్చుగీసు పేరు. నజీగియట్ 

అన్నది (గీకులోవి నుజాగోళ్ నుంచి వచ్చింది. అంటే జతగా ఉన్నవి అని 
ఆర్థం. 

వరివ్యా ట్రీ + దేశమంతటా ఉంది (మరీ ఎడారుల్లో తప్ప. బర్మా, సిలోన్, 
మలయాలలో వ్యాపించింది. దక్షిణభారతంలో 6000 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న ఆర 

ణ్యాలలోనూ పెరుగుతున్నది. బౌద్దుణు దీనివి పవిత్రంగా భావిస్తారు. వాళ్ళ 
ఆలియాలవద్ద నాటుతారు. 

థాళరేఖలు : ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండే పెద్ద చెట్టు. నల్లటి మొదలు: గుబురు 

శిఖరం. వచ్చగా మెరిసే రెమ్మలూ ఆకులూ, బెరడు నున్నగా, తేలికగా, గోధుమ 
రంగులోనో, చిక్కటి బూడిదరంగులోనో ఉంటుంది, 

ఆకులు చర్మంలా అభిముఖజంటలుగా ఉంటాయి. ఈనెల ఏర్పాటువల్ల వెలు 

తుడు ముందునుంచిచూ స్తే చుక్కలు చుక్కలుగా కనవసాయి. జనవరి-ఫిబివరిలో 

ఆకు రాలిపోతుంది. 

పూలు మాసిన తెలుపులో, వాసనగలవై చిన్న కొడలకు గుంపులుగా ఆకుల 
(క్రిందుగా ఉంటాయి. ఆకులు మొలిచేచోట అరుదుగా ఉంటాయి. మార్చినుంచి 

మే దాకా పూత పడుతుంది. 
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1r¢ పూలచెట్లు 

జ్యూన్-జ్యూలై దీని వళ్లకాలం. పళ్లు ఊదారంగు. దాదాపు నల్లగా, నున్నగా 

మెరుస్తూ ఉంటాయి. మాగితే కాన్ల పుల్లపుల్లగా, వగరుగా ఉంటాయి, 

నీడకోనమూ, వళ్ల కోసమూ దీనిని ఉద్యానాల్లో పెంచుతారు. ఇళ్ల దగ్గర వీథుల 
కటూ ఇటూ వెయ్యడానికి ఇది తగదు. ఎందుకంటే బజారుపిల్లలు పళ్ళకోసం దీని 

కొమ్మలు విరిచివేస్తారు. కర్ర గట్టిది. మన్నిక గలదు. వంటచెరుకుగాను. వ్యవ 
సాయ ప్పవిముట్లకు దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీలి బెరడు (తాటను) కషాయం 
కాచి పుక్కిలించి నోరు పరిశుభ్రసరచుకో వడానికి వాడుతారు. అప్పుడు తీసిన తాట 
న్వరనం పిల్లల విరేచనాలు (ఆతిసారం) కడుతుంది. ఆకులను మేతగా పశువులకు 
వేస్తారు. వాటిని కాచి వండి నూనె తీస్తారుకూడా. ఆ నూనె పచ్చగా ఉంటుంది. 

డీవిగింజలు మధుమేహావికి మంచి మందు. ఆనవం తయారులోనూ ఈ పళ్ళను 
ఉనయోగిప్తారు. “తసార్ పట్టు పురుగులను ఈ చెట్లమీద పోషిప్తారుకూడా. 

తో. త. నూచనలు : వానకొలంలో గింజలునాటి పెంచాలి. మొదట పెరుగు 

దల ఆలస్యమైనా తర్వాత గదిగదా పెరుగుతుంది. ఈ చెట్లు లేత మొక్కలుగ 

ఉన్నప్పుడు మంచుకు ఆగవుగానీ తర్వాత గట్టిపడతాయి. 
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వరగోగు (LAGERSTROEMIA FLOSREGINAE) 



త. 

కదంబము (ANTHOCEPHALUS CADAMRA 



కద౦బం 

Anthocephalus cadamba Mig. (Syn. A. 76౧౮౮ A Rieh. Nauclea 
Cadamba Roxb.) 

టటుంబం: RUBIACEAE 

ఇతరమైన వాడుక పేద్ద శ కడం 

మునదోళం వాడుక వేప : హిందీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, మరారీ, 

స సంస్కృతం - తొదోంవిం, 

కన్నడం - కడవాల, 

మళయాళం - అటు దేర్; 

తమిళం - కదంబ, వె?) 

తెలుగు - కధంనియు. ల 

వరవ్యా వీ * మనదేశంలో ఉప్ప ప్రాంతాలలో ఉండే చెట్లు. నేపాలునుంచి 

తూర్పున దిర్మాదాకా హిమాలయ ఉపప్రాంత భూముల్లోను, దక్షిణాదిలో ఉత్తర 

సర్కార్లు, పడమటి కనుమలలోను వ్యాపించింది. 

టాఖురేఖలు ; (శ్రీ కృమునితో అనుబంధంఉన్న చెటు. రెండు వేలేళ్ళ క్రిందట 
Es అ 

మధుర భరత్ పూర్ల మధ్య బృందావనంలో విస్తారంగా కదంబ వనా లున్నట్లు 

చెప్తారు. ఇప్పటికీ ఆ అవశేషాలు అక్కడ ఉన్నవి. 

అందంగా పెద్దగా ఉంటుంది. ఆకు రాలిపోతుంది. దీనికి నిటారుగాఉండే 

మొదలు 80 అడుగుల ఎత్తు, 6-7 అడుగుల వ్యాసం కలది. విస్తరించే శిఖరం. 

కొమ్మలు వాలిఉంటాయి. పసుపు గోలిలా ఉండే పూలు, మెరుస్తుండే పెద్ద ఆకులు. 

ఆకులు 6-98 అంగుళాల పొడవు - బాదామి వాటం. మెరుస్తూ పెన నున్నగా 

[క్రింద నూగుగా ఉంటాయి. 

శీర్ష పుష్య విన్యాసాలు ఏకాంతంగా, కొమ్మచివర గుండంగా 1 లేక 11 అం. 

తొడిమలతో ఉంటాయి. రక్షకసత్రావళి కాస్త పొడవుగా లేత ఆకుపచ్చగానో, 

మిగత తెలుపులోనో ఉంటాయి. లోపల గుండంగా నారింజరంగుతో ఉంటాయి. 

బ్యాన్ నుంచి ఆగప్టుదాకా వానకాలంలో ఈ చెట్టు పూస్తుంది. 

F—12 
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దీని కృ(తిమఫలాలు పెద్దవి. గుజ్జెక్కువ. 2-21 అం. వ్యాసం - నారింజ 

రంగు, వానకాలం పోయేటప్పటికి మాగుతాయి. కా స్త వెగటుగా (పుల్లగా) ఉన్న 

సువాసనతో అనేకజీవులకు ఆహారంగా పనికివపాయి. గబ్బిలాలు వీనిని తివి ఆతి 
సూక్ష్మజీవాలను వెదజల్లేం దుకు కారణమవుతాయి, 

దింగారు బంతుల్లాంటి పూలకోసం, వాటి సువాననకోనం ఈ చెట్టును పెంచు 

తారు. వానకాలంలో వనితలు ఈ కివి పూలను తలలో తురుముకుంటారు. 

ఈ చెట్లను గుంపుగా నాటితే మనోహరంగా ఉంటాయి. దీని పలకలను పె'టైలు 

చేయడానికి, తేయాకు నింపడానికి, కర్రను దంతెలు దూలాలకు, పడవలకు, 

చెక్కడంపవికి, తరిణ పట్టడానికికూడా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే దీనిగుజా చౌక 

రకం కాగితం తయారీకి పనికివస్తుంది. ఆకులు తిండిమూతగా వాడుతారు. 

లో. వ, నూచనలు* కొస్త తడి వాతావరణంగల (ప్రాంతాలలో అడవులలో 

పెరుగుతుంది, నీరు నిల్వని నేలలో ఎదుగుతుంది. తొలి 6.8 ఏళ్లలో గదిగబా 
"పెరుగుతుంది. ఇర వై యేళ్ళలో పూర్తిగా ఎదుగుతుంది. 



ఇప్పచెట్టు 

Madhuka Latifolia (590, Bassia latifolia) 

కటుంఖం ; SAPG TFACEAE 

యనోదోళంలో వాడుకో పేద్ద * హిందీ, బెంగాలీ, మరారీ - మొవ్వ, మవావా, 

మళయాళం - ఇలువ, 

తమిళం - కాబ్ ఇల), ఉల్లుపాయ్ , 

తెలుగు _ దివ, 

నానీయా అన్నది ఇటలీలోని బొలోగ్నాలోని “దొటానికల్ గార్డెన్స్' పర్య 

వేక్షకుడు పెర్నాండో బాసియా స్మృత్యర్థం, లాబొలోలియా అంటే వెడల్పయిన 
ఆకులుగలది అని అర్థ 0. 

వరివ్యా దీ : మధ్యభారతం, ఉ త్తరపదేళ్, పొమాలయ ఉపగిరి పాంతాలలో 

రవినుంచి కుయోవన్దాకా వ్యాపించినది. మామిడిచెట్ల తోపాటు ఉత్తరప్రదేశ్లో 
(గ్రామసీమ అంతటా పొడనూపే చెట్టు, 

డాఖ్రురేఖల : ఆకు రాల్చే పెద్దచెట్లు. ముడతలుపడిన బెరడు బూడిదరంగులో 
కాస్త గోధుమవర్ల చాయలో ఉంటుంది. 

ఆకులు కొమ్మలచివర గుత్తులుగా తోళ్లలో ఉ౦టాయి చివుట్లు రాగి రంగులో 

ఉంటాయి. ఫిదివరి-మార్చిలో సొగసుగా ఉంటాయి, 

పూలు మీగడరంగులో అరంగుళం వెడల్పున, లోన నల్ల కింజల్క_ లతో 

ఉంటాయి. ఫిదివరినుంచి ఏపెల్దాకా ఆకులు ప్పూర్తిగా రాలినకాలంలో పూత 

కానవ స్తుంది. రాత్రిళ్ళు పూస్తాయి, తెల్లవారేసరికి నేలమీద రాలిపోతాయి. 

దీనికొయ పచ్చగా రసంలో ఉంటుంది. జ్యూన్-జ్యూలై లో మాగుతుంది. తిన 

వచ్చును. 

ఇది ఆడవిచెట్టు. దీని పూలలోని పోషకపదార్థాలవల్ల పెంచుతుంటారు. ఉత్తర 

(వదేశ్లో రైతులు ఈ పూలను (పధానాహారంగా ఉపయోగిస్తారు. మధ్య భారతం 
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లోని గిరిజనులూ తింటారు, మధ్య, (పాక్ భారత ప్రాంతాలలో దీనిని వర్లించే 

(వళ పించే పల్లెపాటు అనేకం వినవస్తాయి. 

ఇప్పపూలను పచ్చివిగానే తింటారు, వండీ తింటారు. ఫలహారాలలో కలిపీ 

వండుతారు. ఇందులోనుంచి మద్యం తీసారుకూడా, గింజలను గానుగాడి నూనె 

తీస్తారు. నౌయ్యిశీ దిదులు ఈ నూనె వాడడం కద్దు. అందుకనే దీనివి వెన్న చెట్టు 
(Butter Tree) అంటారు, ఈ నూనె దీపాలు వెరిగించడానికీ ఉపయోగిసారు, 

గానుగ చెక్కను ఎరువుగా వాడుతారు. దీనిబెరడును రంగుల అద్దకంలో వినియో 

గిస్తారు. పూలు, కాడలు, రెమ్మలు (త్రుంచినప్పుడు వచ్చేపాలను కీళ్ళనొప్పులకూ 
వానికీ మందుగా లేసనం చేస్తారు. 

తో. వ నూవనలు: మామూలుగా గింజనాటే పెంచుతారు, లేతమొక్క_లను 

తీసి నాటితే నిలవడం కష్టం గనుక బాగా ఎదిగినతర్వాతే తిరిగి నాటుతారు. లేత 

మొక్కలు బహు నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. మంచుదెబ్బకు తాళలేవు, అందుకు 
రక్షణ అవసరం, 

సీడ కావలపిన బాటల వీథుల( పక్క నాటడానికి బహు పసందైన చెట్లు ఇప్ప 
డ్ ట 

చెటు. 
ది 
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ఐ న్పేరి (Ficus infectoria) 



బస్పేరి 

Ficus infectoria Roxb 

వముంటాం + URTICACEAE 

ఫెళన్ అన్నది అ త్తికి లాటిన్ పేరు, 

వరివ్యా వి + ఉత్తరప్రదేశ్, న్యూ ఢిల్లీ లలో విస్తారంగా పెంచుతున్నారు. 

కాస్త తడి వాతావరణం దీనికి మంచిది, - 

దూల రేఖలు : బాగా పెద్దగా, విస్తరిస్తూ ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటూ, పొట్టీ 

ఖరంతో, చిక్కటి నీడలో 85.40 అడుగుల ఎత్తుదాకా పెరిగేచెట్టు, నున్నగా 
దబూడిదర౦గుతో ఉండే బెరడు. పెనుంచి [క్రీందికీ దీని ఊడలు దిగుతుంటాయి. 

ఏ పెల్లో లలితంగా, తామైవర్లంతోడి ఆకులతో నిండిఉంటుంది. 

ఆకులు అటొకటీ ఇటొకటీగా మార్చిమార్చి ఉంటాయి. కొనన కొద్ది మేర 

కూచిగా ఉంటుంది. 

కాయ పండితే తెల్లగా ఉంటుంద. 

కర బూడిదరంగుతో కాస్త గట్టిగానే ఉంటుంది. కాని మన్నిక తక్కువ, 
లీ ణు 

లో. వ. సూచలు: గింజలుచల్లి నారుపోసి తీసి నాటవచ్చు, లేదా అంట్లు 

నాటవచ్చు. కొమ్మలునరికి నాటితే పెరిగినా మరీ ఎత్తు తక్కువగా వి స్తరించే 
శఖరంతో అందవికారంగా ఉంటుంది. కొది ట్రై గింజ నా'టేపద్దతే మంచిది. నీడ 

కావలసినచోట వీధిపక్క-లకు బాగా అనుకూలమైన చెట్టు, 



ర ప్ 
య 

లే. 

కొండజువ్వి (Ficus rctusa) 



కొండ జువ్వి 

Ficus retusa Lian. 

కయుంటిం + URTICACEAE 

మన దోకంలో వాఢుక వేడు ని చిల్హాన్ R, 

వరిన్యా వీ : న్యూ ఢిల్లీలో విస్తారంగా ఉంది. 

దాఫులేఖలు : విస్తరించిన శీిఖరంకల పెద్దచెట్టు, గాజులాంటి బెరడు, పచ్చటి 

అకులు, 90-45 అడుగులదాకొ ఎత్తు ఎదుగుతుంది. మృరిచెట్టంత ఉ౦టుంది. 

ఆకులు ఒకటి ఇటూ ఆపైన ఒకటి అటుగా ఉంటాయి. ఫిబవరినుంచి 

ఏ పెల్ దాకా పూస్తుందిది. కాయలు కొమ్మకు ఆనుకొని రెండురెండుగా ఉంటాయి. 

పండితే పసుపురంగు తిరుగుతాయి. 

సదా పచ్చగా గొడుగు ఆకారంలో ఉండడం, చిక్కటి నీడ ఇవ్వడం వీని 
మూలంగా విశాలమైన వీధికి అటూ ఇటూ నాటడానికి అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది. 

కర తేలికగా కాస్త ఎరుపుకలిసిన బూడిదరంగులో ఉంటుంది. కొంచెం గట్టిదే 
అనవచ్చు. అందంగా రంగుచారలతో ఉంటుంది, వంట చెరుకుగానే ఎక్కువగా 

ఉపయోగిసారు. 

ఇందులోనే మరోరకం జావ్వి పెద్ద జువ్వి, Ficus trsiela Roxb అన్నది. 

మహారాష్ట్రంలో ఇది విస్తారంగా ఉంది. స్థావికంగా “పె పేరి”, “పై పర్' ఆంటారు. 

చిన్న రెమ్మల చివర గుంపులుగా కాయలు కాస్తుందిది, 



186 
పూలచెట్లు 

వెన్నదొన్న చెట్టు (Ficus krishnae) 



వెన్నదొన్నె చెట్టు 

Ficus krihnae 

వ్రమంజం ; URTICACEAE 

వునదోళం వాడుక పేద : మఖన్ కటోరీ మ. 

వరివ్యా బ్లీ : ఉత్తరాది తోటలలో విస్తారం, 

దాళరేఖల : ఇదో చిన్నచెట్లు. ముడుచుకున్న ఆకులు మొదట్లో తొడిమదగ్గర 

కరుచుకొని ఉండి దొళ్భల్లా ఉంటాయి. ఒక ప్రాలీనగాథ (ప్రకారం వీటిలో 

కృష్ణుడు వెన్నదాదుకొ న్లేవాడట. 

లో. వ. నూబనలు * గింజలునాటి పెంచుతారు. ఒకవిధంగా చిత్రమైన చెట్టు 

గనక (ప్రతి నగరోద్యానంలో తోటలో దీనిని పెంచాలి. 





జీవిత వృక్షం 

Guaiacum officinale Linn. 

కుముంటిం = ZYGOPHYLLACEAE 

మిగల వాడుక వేద గ్ Tree of life, Gum Guafacum: 

దీని మెక్సికన్ పేరు వాళ్ళాకాన్ లోనుంచి వచ్చిన లాటిన్ పేరు గ్వౌయికంం 
అధివీనలో అంతే వెద్యంలో గు_ర్తించినవి. 

ఈ బెట్టు కర పేరు లగ్నం వాటా అంే జీవితవృక్షం, (బెజిల్ ఉడ్ అవి 

కూడా అంటారు. 

వరివ్యా బీ వెస్ట్ ఇ౦దీస్లో పుట్టింది, బొంబాయి, మదరాసు, బెంగుళూరు, 

'హైదరాబాదులలో ఈ జాతివి మంచి చెట్లున్నవి, 

డూళరేఖలు : పొదలా పెరిగే సదా పచ్చగాఉండే చెట్టు. మొదలు వంకరలుగా 

ఉంటుంది. తొటమీద నెరె లుంటాయి. 

ఆకులు గుండ్రంగా చిన్నగా ముదురుపచ్చగా ఉంటాయి. ఒకొక్క చిన్న 

రెమ్మకూ నున్నటి 2, 8 జతల ఆకులు తొడిమలేకుండా ఉంటాయి. 

పూలు మెరుపు నీలిరంగులో గుత్తులుగా, మార్చిలో నవంబరులో విరగ 

బూస్తుం దీ చెట్టు. ఈ రంగు పాలిపోతుంది. పచ్చటిఆకుల్గొ ఇవి బాగా సొగసు 

నినాయి. 

కాయలు ఎగుడుదిగుడుగా అణగినట్లు ముందు పచ్చగా మాగినతర్వాత పను 

పృగా మారుతుంటాయి. 

తాటమీద (స్రవించే జిగురుమందులలో వాడుతారు. కర్ర బరువుగా, గట్టిగా, 

నీటిలో మునిగేదిగా ఉంటుంది. దీనిని నొకల గదులకూ, పృల్లీలకూ వానికీ ఉపయో 

గిసారు. ఉద్యానాలలో తోటలలో అలంకౌరార్థ మే ఎక్కువగా దీనిని పెంచుతారు, 

తో. వ, నూబీనలు: గింజలునాటే మామూలుగా పెంచుతారు, పెరుగుదల 

ఆలస్యంగా జరుగుతుంది. తడిగాఉన్న వాతావరణంలో బాగా ఎదిగివ స్తుంది, 

నగరోద్యానాలకూ, తోటలకూ ఇది ఉత్తమమైనది, 



బంగాళాదుంప చెట్టు 

Solanum grandiflorum. Ruiz & Pavon. (Syn, wrightii Bench.) 

కషుంబం ః SOLANACEAE 

సాలేళయం అంటే లాటిన్లో హాయి అని అర్థం. అందువల్ల వచ్చినది 

చొలేనం, ఈ చెట్టులోని మాదకత ఇందుకు కారణం, ఛార్లెస్ రైటో (1811.86) 

ఆనే అమెరికన్ వృక్షశా స్రజ్ఞాడు హాంకాంగులో దీని కనుగొన్నందువల్ల ఆయన 

పేర 7లో అంటారు, 

వరివ్యా వి * దక్షిణ అమెరికానుంచి వచ్చినది (బొలీవియా, పెరూ). 

దాలులేఖల : ఇది పొద లేక చిన్నచెట్టు. 80.40 ఆడుగుల ఎత్తుంటుంది 

సీలిచాయగల ఊదాపూలు పూస్తుంది. ఒంటిగానూ, గుత్తులుగానూ ఉంటాయవి 
ఏడాదిపొడవునా ఈ చెట్టు పూస్తుంది. ఆకు హృదయాకారంలో, (గుడ్డు ఆకా 

రంలో కూచిగాఉన్న దశాలుగా చీలి ఉంటుంది. కనుచెదరి పోజేసే పూలకోనం, 
గుబురు ఆకులతో అలంకారంగా ఉంటుందని దీనిని తోటలలో పెంచుతారు. 

కాయ గుండంగా 'గాఫ్' బంతి (ప్రమాణంలో ఉంటుంది. 

లో. వ. నూచనలు * గింజ నొటిగాని, కొమ్మ నరికి నాటిగాని పెంచవచ్చు. 

కాస్త నీడగాడిన్న తావుల్లో బాగా పెరుగుతుంది. 80 అడుగులపైగా ఎత్తు ఎదుగు 

తుంది. అయితే పెనుగాలి తాకిడిలేనిచోటు, తావుకొవాలి దీనికి, ఏడాది 'సొడవునా 

పూసే కొద్దిచెట్లలో ఇది ఒకటి, నగరోద్యానాలతో నే కాక, ఇళ్ళ ఆవరణల్లో కూడా 
పెంచేందుకు ఉత్తమమైన వృక్షం, 



తెలుగులో వెలువడిన పుస్తకములు 

ఇండియా - దేశము; (పజలు 

౨౧౧౦ ఎ1రయmMe2. 6౨ ది "నా 

. భారతదేశ ఖనిజములు 

= పెంపుడు జంతువులు 

క సామాన్య వృక్షములు 

. నికోబార్ దీవులు 

. బనాభా 

* ఉద్యాన పుష్పములు 

- భారతదేశ ఆర్హిక భూగోళము 
. భారతదేశ భౌతిక భూగోళము 

జాతీయ జీవిత (గంథమాల 

9. సన 

10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

ఇతర 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

29. 

పశ. 

26. 

26. 

27. 

చం(దుగు ప మౌర్యుడు 
సుబ్రమణ్య భారతి 

గురునానక్ 

త్యాగరాజు 

రాణీ లక్ష్మీబాయి 

పు_స్తకములు 

భారతదేశము : నేడు _ రేపు 
కల్మి : లేక నాగరకత భవిష్యత్తు 
జ్వాలాముఖి 

ఏక (పపంచము _ భారతదేశము 

జ్యూడీ లక్ష్మి 

పోతన 

విజ్ఞానం విశేషాలు 

నవభారత విద్యా పునర్నిర్మాణము 

(పాక్ పశ్చిమ పవి(తజ్ఞానాలు 

మహో విప్లవ వీరుడు 

శా స్రవిజ్ఞానము మానవజీవితము 

క 

లల “జా లిం లిచి ఆ గర గితి జా = లయ 6౦౧౨ ౮జి ఊఅ ల 

శిరి ఈ OI జా జా లివి జ ఊఉ 6ది అ యడ 

విం 
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ఆదాన్ - (పదాన్ 

28. పంజానీ కథలు 3 60 

29. బన్ గర్ వాడి 2 75 

80. స్తృతిరేఖలు 6 50 

తయారీలోనున్న పుస్తకములు 

ఇండియా - దేశము; (పజలు 

+. పతులు 

. సామాన్య భార తీయపకతులు 

. భారత దేశము - ఒక పర్యావలోకనము 
+. భూమి, మన్ను 

నాణెములు 

కూరగాయలు 

+ మొక్కల తెగుళ్లు 

= ొషధ భూజములు 
9. బుతుపవనములు 

10. పాములు 

జాతీయ జీవిత ((గంథమాల 

క్రీ! హర్షుడు 

12. గురుగోవింద పింగ్ 

18. స్వామి రామతీర్థ 

14. హరినారాయణ ఆపే 

15. నానా ఫడ్నవీస్ 

16. ఈశ్వరచం(ద విద్యాసాగర్ 

17. సూరదాసు 

18. రామానుజాచార్య 

ఇతర (గంథ ములు 

19. మీరు = వీ దేహస్టితి 

20. అంతరికయా(త 




